
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 58. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 10. ledna 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:56 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta (od 9:46 hod.), Mgr. Blažek,  

p. Pizinger (videokonferenčně do 9:31 hod.), Mgr. Čermák, pí Haláková,  

Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Bc. Čekan, pí Monsportová, Mgr. Pavlíková 

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.01.2022 RK 01/01/22 

2. Rozpočtové změny RK 02/01/22 

3. Rozpočtové změny 2 RK 03/01/22 

4. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický 

materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“  

Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní prostředky“ 

RK 04/01/22 

5. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka 

sanitních vozidel RZP 2022“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, v rámci realizace projektu „Posílení vybavení 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie  

na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 06 React-EU  

RK 05/01/22 

6. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– rok 2022 – předběžná kalkulace 

RK 06/01/22 

7. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.  

– rok 2022 – předběžná kalkulace 

RK 07/01/22 

8. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

RK 08/01/22 

9. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

RK 09/01/22 
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10. Schválení podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu na studii 

proveditelnosti k projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“  

do výzvy č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory  

na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace 

Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

RK 10/01/22 

11. Projekt Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského 

kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, 

registrační číslo: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 – úprava financování 

RK 11/01/22 

12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému  

IS DTM Karlovarského kraje" - HW 

RK 12/01/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02759/2019 

RK 13/01/22 

14. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Octavia kombi  

1,9 TDi RZ 2K0 7931, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného  

k hospodaření Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

RK 14/01/22 

15. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje železného šrotu Školnímu 

statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

RK 15/01/22 

16. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou 

věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku  

p.č. 47/2 v k.ú. Nebanice 

RK 16/01/22 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby IZ-12-0001017 k silnici III/21215, pozemek p.č. 269/1 v k.ú. Libavské 

Údolí, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

RK 17/01/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 18/01/22 

19. Projekt „Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava“ - schválení 

předprojektové přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na předprojektovou 

přípravu do Výzvy č. OPST PP-1/2021 vyhlášené v rámci Národního programu 

Životní prostředí 

RK 19/01/22 

20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ 

RK 20/01/22 

21. Pověření pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje, zajištěním 

součinnosti při uzavření zástavní smlouvy a podpisem zástavní smlouvy  

v souvislosti s poskytnutím individuální dotace na pořízení sněžné rolby  

pro TJ Radon Vysoká Pec, z.s.  

RK 21/01/22 

22. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče  

na rok 2022 

RK 22/01/22 

23. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost obce 

Velký Luh o prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ´Společná stezka 

pro pěší a cyklisty Velký Luh-Plesná´“ a finančního vypořádání 

RK 23/01/22 

24. Žádost o příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní 

ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hlavnímu městu Praze, 

obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem  

pro rok 2022 

RK 24/01/22 

25. Informace k záměru „Humanizace pobytových sociálních služeb – snížení 

kapacity“ v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

RK 25/01/22 

26. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu  

pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021  

RK 26/01/22 

27. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému  

IS DTM Karlovarského kraje" – pořízení dat a SW 

RK 27/01/22 



Usnesení z 58. jednání RKK dne 10.01.2022  č. j. KK/69/VZ/22 

 

10.01.2022  Strana 3 (celkem 32) 

 

28. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu  

a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

RK 28/01/22 

29. Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. RK 29/01/22 

30. Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová 

příprava" 

RK 30/01/22 

31. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zateplení domova 

mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" v rámci realizace projektu "Zateplení 

Domova mládeže SOŠ Stavební Karlovy Vary" Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 31/01/22 

32. Přijímací řízení ve středních a vyšších odborných školách zřizovaných 

Karlovarským krajem pro školní rok 2022/2023 

RK 32/01/22 

33. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2021 – stav k 31. prosinci 2021 

RK 33/01/22 

34. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

RK 34/01/22 

35. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2023 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

RK 35/01/22 

36. Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

RK 36/01/22 

37. Operační program Spravedlivá transformace – návrh zastřešujících projektů 

Karlovarského kraje – informace o postupu a výsledcích jednání 

RK 37/01/22 

38. Výsledek dotazníku na Výzvu č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí  

o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci 

implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

RK 38/01/22 

39. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" - schválení podání žádosti o dotaci  

na předprojektovou přípravu do Výzvy č. OPST PP-1/2021 vyhlášené v rámci 

Národního programu Životní prostředí 

RK 39/01/22 

40. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022, priorita 4 – odbor regionálního rozvoje  

RK 40/01/22 

41. Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky  

z pravidel, ukončení smluvního vztahu, nová smlouva  

RK 41/01/22 

42. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na nákup zdravotního přístroje  

RK 42/01/22 

43. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 RK 43/01/22 

44. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022, priorita 4 - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

RK 44/01/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- pí Markétu Monsportovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
26. 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

 

42. 

 

43. 

44. 

 

Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici Mariánské 

Lázně s.r.o., na rok 2021 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy 

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

– pořízení dat a SW 

Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zateplení domova mládeže  

SOŠ stavební Karlovy Vary" v rámci realizace projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ Stavební 

Karlovy Vary" Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Přijímací řízení ve středních a vyšších odborných školách zřizovaných Karlovarským krajem  

pro školní rok 2022/2023 

Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2021 – stav k 31. prosinci 2021 

Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2023 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

Operační program Spravedlivá transformace – návrh zastřešujících projektů Karlovarského kraje  

– informace o postupu a výsledcích jednání 

Výsledek dotazníku na Výzvu č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory  

na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu  

pro spravedlivou transformaci 

Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" - schválení podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu  

do Výzvy č. OPST PP-1/2021 vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí 

Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, priorita 4 – odbor regionálního rozvoje 

Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky z pravidel, ukončení smluvního vztahu, nová 

smlouva 

Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na nákup zdravotního přístroje 

Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 

Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, priorita 4 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.01.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 01/01/22 
 

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

k datu 10.01.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.01.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 02/01/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 452/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 75.860 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva zemědělství České republiky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 

do 40 let věku na pozemcích žadatele určených k plnění funkcí lesa. Finanční prostředky jsou určeny  

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

pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice, a to částka: 

• 56.160 Kč – Umělá obnova sadbou první,  

•   5.000 Kč – Přeměna porostů, rekonstrukce porostů po škodách, 

• 14.700 Kč – Zřizování nových oplocenek. 

 

Rozpočtovou změnu č. 453/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 204.586 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

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

lesích za rok 2020“. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem 

Střední lesnická škola Žlutice.  

 

Rozpočtovou změnu č. 454/2021 

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

Karlovarského kraje ve výši 4.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2021 s účelovým 

znakem 33155 (dotace pro soukromé školy) došlých na účet Karlovarského kraje od právnické osoby  

v oblasti školství Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. Finanční 

prostředky byly poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 455/2021 

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

3.432,76 EUR (87.621,20 Kč v kurzu přijetí dotace na eurový účet) z titulu přijetí evropského podílu  

ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce 

veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce 

Svobodný stát Sasko – Česká Republika 2014–2020. Finanční prostředky jsou určeny pro projektové 

partnery: město Cheb, Landkreis Vogltlandkreis, Euregio Egrensis AG Saschen/Thüringen a budou 

vyposlány v aktuálním kurzu ke dni odepsání platby z eurového účtu projektu. Případný kurzový rozdíl 

bude rozpočtově vyrovnán položkou kurzové rozdíly. 
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- navýšení příjmů a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 26.938,17 EUR  

(687.596,79 Kč v kurzu přijetí dotace na eurový účet) z titulu přijetí evropského podílu od Saské 

rozvojové banky pro Karlovarský kraj za realizaci projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské 

spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu financovaného v rámci operačního programu Program 

spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká Republika 2014–2020, který byl krajem plně předfinancován. 

Finanční prostředky dotace ex-post budou ponechány na zvláštním účtu projektu a následně převedeny  

do Fondu budoucnosti. 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Rozpočtové změny 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 03/01/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 5/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 1.520.132 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky 

jsou určené na poskytnutí peněžitých darů pro ubytované v Karlovarském kraji v roce 2021 na základě 

podaných žádostí v rámci vyhlášené výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území 

Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 6/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021  

ve výši 3.726.288,30 Kč (zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se  

o nevyčerpané účelové finanční prostředky (ÚZ 13014) poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí 

České republiky na realizaci tohoto projektu, financovaného v rámci Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci. 

 

Rozpočtovou změnu č. 7/2022 

- navýšení příjmů a kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši 376.103,39 Kč z titulu vrácení finančních prostředků od příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Jedná se  

o nevyčerpané finanční prostředky z investiční účelové dotace pro rok 2021 určené na financování 

výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje, které budou 

vrácené Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 

 

Rozpočtovou změnu č. 8/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu akce Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji – dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III. ve výši 7.918.796,37 Kč 

(zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021) do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se 

o nevyčerpané účelové finanční prostředky (ÚZ 15972) poskytnuté Ministerstvem životního prostředí 

České republiky na realizaci této akce, financované z národních zdrojů (100% SR) v rámci 1. výzvy 

podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. 
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Rozpočtovou změnu č. 9/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných 

domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III. ve výši 21.455.192,72 Kč 

(zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021) do rozpočtu projektů EU Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem 

životního prostředí České republiky na realizaci tohoto projektu financovaného v rámci prioritní osy 2, 

specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Finanční prostředky (100% EU) 

budou použity ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací uvedeného projektu, a to částka 

20.664.782,19 Kč (kapitálové) na vyplácení příspěvků pro občany a částka 790.410,53 Kč (běžné)  

na administraci projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 10/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 49.000 Kč z rezervy projektů EU Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování studie proveditelnosti k projektu s názvem Pořízení 

automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji připravovaný Karlovarským 

krajem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6 REACT-EU 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 11/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 4.500.000 Kč  

do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na financování přípravy akce Revitalizace Rašelinového pavilonu 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický materiál  

pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“  

Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický 

materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné 

pracovní prostředky“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 04/01/22 
 

- schvaluje  

výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Spotřební zdravotnický materiál  

pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“: 

dodavatele Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934,  

pro část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči s nabídkovou cenou 1 266 852,70 Kč bez DPH  

(1 528 951,87 Kč vč. DPH) za 2 roky plnění 

dodavatele Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934,  

pro část B. Ostatní zdravotnický materiál s nabídkovou cenou 3 426 712,80 Kč bez DPH (4 122 316,06 Kč 

vč. DPH) za 2 roky plnění. 

vyloučení dodavatele JAMEL Fashion s.r.o., se sídlem Štefánikova 1067/74, 02901 Námestovo, 

Slovenská republika, IČO 36390356, pro část C. Osobní ochranné pracovní prostředky v souladu  

s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací 

podmínky  

 

vyloučení dodavatele druhého v pořadí Blyth s.r.o., se sídlem Jabloňová 1758/49, 10600 Praha,  

IČO 45803811. pro část C. Osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, 

neboť modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky 
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vyloučení dodavatele třetího v pořadí Zarys International Group s.r.o., se sídlem Starobělská 1937/4, 

70030 Ostrava, IČO 09637737, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť doklady předložené 

účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky 

zrušení části C. veřejné zakázky Osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s § 127 odst. 1 ZZVZ, 

neboť v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“ pro část A. Zdravotnický materiál pro intenzivní péči a část B. 

Ostatní zdravotnický materiál dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek  

k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem: 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část A. 

Zdravotnický materiál pro intenzivní péči s nabídkovou cenou 1 266 852,70 Kč bez DPH  

(1 528 951,87 Kč vč. DPH) za 2 roky plnění 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část B. 

Ostatní zdravotnický materiál s nabídkovou cenou 3 426 712,80 Kč bez DPH (4 122 316,06 Kč vč. DPH) 

za 2 roky plnění 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace činit úkony 

spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem: 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část A. 

Zdravotnický materiál pro intenzivní péči 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část B. 

Ostatní zdravotnický materiál 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace činit úkony 

spojené s vyloučením dodavatele: 

JAMEL Fashion s.r.o., se sídlem Štefánikova 1067/74, 02901 Námestovo, Slovenská republika,  

IČO 36390356, pro část C. Osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, 

neboť modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky 

 

Blyth s.r.o., se sídlem Jabloňová 1758/49, 10600 Praha, IČO 45803811. pro část C. Osobní ochranné 

pracovní prostředky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť modely předložené účastníkem 

zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky 

 

Zarys International Group s.r.o., se sídlem Starobělská 1937/4, 70030 Ostrava, IČO 09637737, v souladu  

s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací 

podmínky 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem: 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část A. 

Zdravotnický materiál pro intenzivní péči s nabídkovou cenou 1 266 852,70 Kč bez DPH  

(1 528 951,87 Kč vč. DPH) za 2 roky plnění 

 

Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 79601 Prostějov, IČO 47675934, pro část B. 

Ostatní zdravotnický materiál s nabídkovou cenou 3 426 712,80 Kč bez DPH (4 122 316,06 Kč vč. DPH) 

za 2 roky plnění 
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- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku 

„Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. 

Osobní ochranné pracovní prostředky“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický materiál 

pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní 

prostředky“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní prostředky“ 

 

- schvaluje maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu veřejné zakázky „Spotřební zdravotnický 

materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné 

pracovní prostředky“ ve výši 5 998 250 Kč bez DPH (7 044 102,80 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje  

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 

- náhradník: Ing. Jan Bureš, DBA, Oľga Haláková, Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jitka Pokorná,  

Ing. Jitka Hloušková, Ing. Antonín Zaschke, MBA, MUDr. Jiří Smetana 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
5. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel 

RZP 2022“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v rámci 

realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 05/01/22 
 

- 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 „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Antonín Zaschke, MBA 

- náhradníky hodnotící komise: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Martin Kalina, Mgr. Antonín Jalovec,  

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 
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6. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 06/01/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen 

„SOHZ“) předloženou společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., na rok 2022, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit společnost Karlovarská krajská 

nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, provozující 

nemocnici Karlovy Vary a Cheb, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného 

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci infekčního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

3. Zdravotní služby poskytované v rámci TRN (plicního oddělení) nemocnice Karlovy Vary 

4. Zdravotní služby poskytované v rámci kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

5. Zdravotní služby poskytované v rámci neurologického oddělení nemocnice Karlovy Vary 

6. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení nemocnice Cheb 

7. Zdravotní služby poskytované v rámci chirurgického + ORL oddělení nemocnice Cheb 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Mariánské Lázně 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši předběžné vyrovnávací 

platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2022 ve výši 74 000 000 Kč (z toho  

pro nemocnici Karlovy Vary ve výši 46 444 120 Kč a pro nemocnici Cheb ve výši 27 555 880 Kč) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, pro rok 2022 

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 2/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000.000 Kč v rámci 

rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z kapitálových na běžné výdaje. 

Finanční prostředky jsou určené na vyrovnávací platbu služeb obecného hospodářského zájmu  

pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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7. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2022  

– předběžná kalkulace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 07/01/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen 

„SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2022, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit obchodní společnost Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01,  

IČO 26376709, provozující nemocnici Mariánské Lázně, poskytováním níže uvedených zdravotních 

služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU  

ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu 

ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby – obor všeobecné praktické 

lékařství v nemocnici Mariánské Lázně, na adrese Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3,  

PSČ 353 01  

2. Zdravotní služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby – obor chirurgie v nemocnici 

Mariánské Lázně, na adrese Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01  

 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Mariánské Lázně a Tachov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši předběžné vyrovnávací 

platby pro obchodní společnost Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2022 ve výši 3 200 000 Kč,  

z čehož je částka v minimální výši 1 200 000 Kč účelově vázána pro zdravotní služby poskytované  

v rámci lékařské pohotovostní služby – obor chirurgie 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společností Nemocnice Mariánské 

Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01, IČO 26376709,  

pro rok 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
8. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2022 – předběžná 

kalkulace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 08/01/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen 

„SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Ostrov s.r.o., na rok 2022, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit společnost Nemocnice  

Ostrov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 47714913, provozující 

nemocnici Ostrov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského 

zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče  

v nemocnici v Ostrově 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci interního oddělení v nemocnici v Ostrově 

 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary a Ostrov 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši předběžné vyrovnávací 

platby pro Nemocnici Ostrov s.r.o. na rok 2022 ve výši 5 000 000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společností Nemocnice Ostrov s.r.o.,  

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 47714913, pro rok 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
9. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2022 – předběžná 

kalkulace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 09/01/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále také jen 

„SOHZ“) předloženou společností Nemocnice Sokolov s.r.o., na rok 2022, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit společnost Nemocnice Sokolov 

s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24747246, provozující nemocnici 

Sokolov, poskytováním níže uvedených zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu  

v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu: 

 

1. Zdravotní služby poskytované v rámci neurologického oddělení nemocnice Sokolov 

2. Zdravotní služby poskytované v rámci očního oddělení nemocnice Sokolov 

 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022  

a pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Sokolov a Kraslice 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit výši předběžné vyrovnávací 

platby pro Nemocnici Sokolov s.r.o., na rok 2022 ve výši 21.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společností Nemocnice Sokolov s.r.o., 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24747246, pro rok 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
10. Schválení podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu na studii proveditelnosti  

k projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ do výzvy č. OPST PP-1/2021  

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů  

v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 10/01/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje s názvem „Agentura pro transformaci 

Karlovarského kraje - předprojektová příprava“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje v návaznosti na usnesení č. RK 1086/10/20 pokračování přípravy transformace kraje 

předprojektovou přípravou strategických projektů kraje v rozsahu schválených prostředků  

ve výši 4.840.000 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši celkem 4.840.000 Kč do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho částka 

2.420.000 Kč na vypracování studie proveditelnosti k projektu Agentura pro transformaci Karlovarského 

kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na pokračování přípravy transformace kraje 

předprojektovou přípravou strategických projektů kraje. 

 

- souhlasí s financováním projektu podle navrženého finančního krytí 

 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje  

- předprojektová příprava“, tedy na předprojektovou přípravu na studii proveditelnosti v maximální  

výši 2 mil. Kč bez DPH, tedy 2,42 mil. Kč. vč. DPH k projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského 

kraje“ do výzvy č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou 

přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

 

- ukládá odboru řízení projektů vypracovat žádost o dotaci na projekt „Agentura pro transformaci 

Karlovarského kraje - předprojektová příprava“, který slouží na předprojektovou přípravu na studii 

proveditelnosti k projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ do výzvy č. OPST PP-1/2021 

a podat ji v termínu výzvy do 17. 1. 2022 

 

- jmenuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, vedoucím projektu s názvem „Agentura 

pro transformaci Karlovarského kraje - předprojektová příprava“ 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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11. Projekt Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“, registrační číslo: 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188 – úprava financování 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 11/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu finančního krytí 

projektu Karlovarského kraje „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj 

informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ registrační číslo: 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, a to tak, že s ohledem na rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou 

sníženy maximální možné způsobilé výdaje na 201 456 500 Kč vč. DPH při zachování maximální možné 

výše celkových nákladů projektu a navýšení nezpůsobilých výdajů na max. 2 000 000 Kč vč. DPH,  

a to z důvodu potřebnosti krytí nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou způsobilé 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
12. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" - HW 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 12/01/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – HW 

 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena pro část: 

č. 1 – Rozšíření stávajících dvou polí DELL EMC Unity 300 – nabídka účastníka Data Force, s.r.o.,  

Lužná 716/2, 160 00 Praha, IČO 02967171, s nabídkovou cenou 3.699.636,00 Kč bez DPH 

č. 2 – Rozšíření páskové knihovny – nabídka účastníka AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 

Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 694.122,00 Kč bez DPH 

č. 3 – Rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh – nabídka účastníka 

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou  

cenou 465.391,00 Kč bez DPH 

č. 4 – Rozšíření sekundárního úložiště záloh – nabídka účastníka ANAFRA s.r.o., 5. května, 140 00 Praha, 

IČO 26878291, s nabídkovou cenou 443.920,00 Kč bez DPH 

č. 5 – Dodávka grafických stanic, monitorů a tabletů – nabídka účastníka AUTOCONT a.s.,  

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 289.804,00 Kč bez DPH 

 

- schvaluje smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského 

kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – HW, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – HW,  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, pro část: 

č. 1 – Rozšíření stávajících dvou polí DELL EMC Unity 300 – s účastníkem Data Force, s.r.o., Lužná 

716/2, 160 00 Praha, IČO 02967171, s nabídkovou cenou 3.699.636,00 Kč bez DPH 

č. 2 – Rozšíření páskové knihovny – s účastníkem AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 

Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 694.122,00 Kč bez DPH 
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č. 3 – Rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh – s účastníkem 

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou  

cenou 465.391,00 Kč bez DPH 

č. 4 – Rozšíření sekundárního úložiště záloh – s účastníkem ANAFRA s.r.o., 5. května, 140 00 Praha,  

IČO 26878291, s nabídkovou cenou 443.920,00 Kč bez DPH 

č. 5 – Dodávka grafických stanic, monitorů a tabletů – s účastníkem AUTOCONT a.s.,  

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, s nabídkovou cenou 289.804,00 Kč bez DPH 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smluv pro část: 

č. 1 – Rozšíření stávajících dvou polí DELL EMC Unity 300 – s účastníkem Data Force, s.r.o.,  

Lužná 716/2, 160 00 Praha, IČO 02967171 

č. 2 – Rozšíření páskové knihovny – s účastníkem AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 

Ostrava, IČO 04308697 

č. 3 – Rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh – s účastníkem 

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 

č. 4 – Rozšíření sekundárního úložiště záloh – s účastníkem ANAFRA s.r.o., 5. května, 140 00 Praha,  

IČO 26878291 

č. 5 – Dodávka grafických stanic, monitorů a tabletů – s účastníkem AUTOCONT a.s.,  

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. arch. Vojtěcha Frantu, podpisem smluv pro část:  

č. 1 – Rozšíření stávajících dvou polí DELL EMC Unity 300 – s účastníkem Data Force, s.r.o.,  

Lužná 716/2, 160 00 Praha, IČO 02967171 

č. 2 – Rozšíření páskové knihovny – s účastníkem AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 

Ostrava, IČO 04308697 

č. 3 – Rozšíření serveru HPE ProLiant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh – s účastníkem 

AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 

č. 4 – Rozšíření sekundárního úložiště záloh – s účastníkem ANAFRA s.r.o., 5. května, 140 00 Praha,  

IČO 26878291 

č. 5 – Dodávka grafických stanic, monitorů a tabletů – s účastníkem AUTOCONT a.s., Hornopolní 

3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

kraji - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK 02759/2019  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 13/01/22 
 

- schvaluje  

- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_334 

- uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním 

číslem KK02759/2019 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02759/2019 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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14. Schválení prodeje nepotřebného osobního vozidla zn. Škoda Octavia kombi 1,9 TDi  

RZ 2K0 7931, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Střední pedagogické 

škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 14/01/22 
 

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

osobního vozidla značky Škoda Octavia combi 1,9 TDi, rok výroby 2002, RZ 2K0 7931, formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední pedagogickou školou, gymnáziem a vyšší 

odbornou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a jediným 

zájemcem xxxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, xxxxxx (jako kupujícím na straně druhé), za cenu 

obvyklou dle znaleckého posudku č. 8266/2021 ze dne 22.10.2021, ve výši 25.000 Kč,  

dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 25.000 Kč získané prodejem nepotřebného vozidla 

specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, Mgr. Bohuslavovi Peroutkovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, Mgr. Bohuslava Peroutku, podpisem předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
15. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje železného šrotu Školnímu statku  

a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 15/01/22 
 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 6.400,- Kč příspěvkové organizaci 

Karlovarského kraje Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, 

které získala při likvidaci neupotřebitelného movitého majetku prodejem železného šrotu 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 
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16. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Nebanice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 16/01/22 
 

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

p.č. 47/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 286-162/2021 ze dne 30.08.2021 z původního 

pozemku p.č. 47/2 a označena jako pozemek p.č. 47/2 díl "a", v k.ú. a obci Nebanice, které by činilo 

celkem 1.892 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 47/2, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 286-162/2021 z původního pozemku p.č. 47/2 a označena jako pozemek p.č. 47/2 díl "a"  

o výměře 43 m2, v k.ú. a obci Nebanice konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxx,  

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

posudkem č. 550-51/2021 ze dne 04.11.2021 ve výši 7.439 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

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

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx 

 

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

p.č. 47/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 286-162/2021 z původního pozemku p.č. 47/2  

a označena jako pozemek p.č. 47/2 díl "a" o výměře 43 m2, v k.ú. a obci Nebanice konkrétnímu zájemci 

xxxxxx xxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

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

a xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxx, PSČ xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 550-51/2021 ze dne 04.11.2021 ve výši 7.439 Kč,  

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

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví xxxxxx xxxxxxx 

 

- 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: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby  

IZ-12-0001017 k silnici III/21215, pozemek p.č. 269/1 v k.ú. Libavské Údolí, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 17/01/22 
 

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

- IZ-12-0001017 v rámci akce: "III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí",  

jejímž předmětem je závazek k provedení stavby SO 432 Přeložka venkovního vedení NN,  

ČEZ Distribuce - zařízení nadzemního vedení nízkého napětí v rámci stavby Libavské Údolí (SO)  

p.č. 269/1, kNN č. IZ-12-0001017, umístěného na budoucím služebném pozemku p.č. 269/1 silnice  

č. III/21215 v k.ú. Libavské Údolí, a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

a dohody o umístění stavby - IZ-12-0001017 mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako budoucí povinný na straně jedné),  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, PSČ 405 02,  

IČO 24729035, zastoupenou na základě plné moci společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. (jako 

budoucí oprávněný na straně druhé), dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

- IZ-12-0001017 

 

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

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby - IZ-12-0001017 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
18. 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 18/01/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22224, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská 

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

Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 888-3347/2019 ze dne 08.07.2019 (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/1944, pozemek p.p.č. 1332/15 v k.ú. Valeč  

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

Senergos a.s., dle geometrického plánu č. 288-7356/2021 ze dne 21.06.2021 (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 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2082, pozemek p.p.č. 2582/1 v k.ú. Ostrov 

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

OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 2308-263/2020 ze dne 17.09.2021 (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. III/22127, pozemek p.č. 5/9 v k.ú. Doupovské 

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

- elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 108-7945/2021 ze dne 14.09.2021 (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/226, pozemek p.p.č. 1385/1 v k.ú. Chyše,  

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 570-7930/2021 ze dne 27.09.2021 (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. III/00626, pozemek p.p.č. 781/1 v k.ú. Stružná, 

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

dle geometrického plánu č. 399-5817/2021 ze dne 12.10.2021 (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. III/21012, pozemek p.p.č. 2277/1 v k.ú. Stříbrná, 

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

- Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 764-7957/2021 ze dne 30.08.2021 (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 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
19. Projekt "Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava“-schválení předprojektové 

přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu do Výzvy  

č. OPST PP-1/2021 vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 19/01/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje s názvem "Krajský business park Sokolov“  
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do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje s názvem "Krajský business park  

Sokolov – předprojektová příprava" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje předběžný záměr financování přípravného projektu k zabezpečení předfinancování celkových 

výdajů pro přípravu projektu "Krajský business park Sokolov – předprojektová příprava“  

ve výši max. 1 000 000 Kč 

 

- schvaluje předložení projektu "Krajský business park Sokolov – předprojektová příprava" do výzvy  

č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických 

projektů vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na poskytnutí podpory  

na předprojektovou přípravu strategického projektu Krajský business park Sokolov do Operačního 

programu Spravedlivá transformace 

 

- jmenuje  

- vedoucí projektu "Krajský business park Sokolov – předprojektová příprava" po dobu přípravy projektu, 

tedy až do ukončení kontroly formálních náležitosti a přijatelnosti žádosti o dotaci z výzvy  

č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických 

projektů vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí ze strany poskytovatele dotace,  

Ing. arch. Janu Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

- vedoucího projektu "Krajský business park Sokolov – předprojektová příprava" po dobu realizace 

projektu z výzvy č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou 

přípravu strategických projektů vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí, Ing. Vlastimila 

Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o. 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

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

organizace 

 

 
20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 20/01/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – Demolice nevyužívaného objektu K“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla 

vyhodnocena nabídka účastníka č. 3 MARENT DEMOLICE s.r.o., Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov, 

IČO 26390931, s nabídkovou cenou 1.941.418,44 Kč bez DPH, tj. 2.349.116,31 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Demolice 

nevyužívaného objektu K“, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– Demolice nevyužívaného objektu K“, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení, s vybraným dodavatelem MARENT DEMOLICE s.r.o., Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov,  

IČO 26390931, s nabídkovou cenou 1.941.418,44 Kč bez DPH, tj. 2.349.116,31 Kč včetně DPH 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem MARENT DEMOLICE s.r.o., Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov, IČO 26390931 
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Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
21. Pověření pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje, zajištěním součinnosti  

při uzavření zástavní smlouvy a podpisem zástavní smlouvy v souvislosti s poskytnutím individuální 

dotace na pořízení sněžné rolby pro TJ Radon Vysoká Pec, z.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 21/01/22 
 

- souhlasí a pověřuje pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje a projektového řízení, zajištěním součinnosti při uzavření zástavní smlouvy a podpisem zástavní 

smlouvy, na jejímž základě bude do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR zapsáno zástavní 

právo ve prospěch poskytovatele dotace ve výši poskytnuté dotace 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
22. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 22/01/22 
 

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje kultury a památkové péče na rok 2022 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
23. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - žádost obce Velký Luh  

o prodloužení termínu realizace akce „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty Velký 

Luh-Plesná´“ a finančního vypořádání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 23/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu 

realizace akce „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty Velký Luh-Plesná´“ a finančního 

vypořádání do 31. 3. 2022 a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK002831/2021  

dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje pověřit Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje obci Velký Luh na akci „Přípravné práce ´Společná stezka pro pěší a cyklisty Velký 

Luh-Plesná´“ 

 

Termín kontroly: 07.02.2022 
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Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
24. Žádost o příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 

formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hlavnímu městu Praze, obcím s rozšířenou působností  

a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 24/01/22 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí příspěvku na výkon sociální práce  

(s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2022,  

s požadavkem na dotaci ve výši 1.362.121 Kč 

 

- pověřuje vedoucí oddělení sociálních věcí odboru sociálních věcí podáním žádosti o poskytnutí 

příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace  

ze státního rozpočtu pro rok 2022 prostřednictvím internetové aplikace "OK nouze" v termínu  

do 17. 1. 2022 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem pověření k úkonům konaným v rámci dotačního 

řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou 

agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hlavnímu městu Praze, 

obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
25. Informace k záměru „Humanizace pobytových sociálních služeb – snížení kapacity“  

v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 25/01/22 
 

- bere na vědomí informaci k záměru „Humanizace pobytových sociálních služeb – snížení kapacity“  

v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

 

- souhlasí se záměrem „Humanizace pobytových sociálních služeb – snížení kapacity“ v příspěvkové 

organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zpracovat materiál do Rady Karlovarského kraje v červnu 2022  

na postupné snížení celkové kapacity v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace, o 20 lůžek k 01.01.2023 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, 

požádat na podzim roku 2022 o změnu registrace odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

příspěvková organizace 
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26. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici 

Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 26/01/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu předloženou 

společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., dne 22. 12. 2021 na rok 2021 v souladu s čl. VI. odst. 7.  

smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu společností 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., provozující nemocnici Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit v souladu s čl. VI. odst. 7. smlouvy  

o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu společností Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., provozující nemocnici Mariánské Lázně, uzavřené mezi Karlovarským krajem  

a Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o., ev. č. KK00618/2021, novou výši předběžné vyrovnávací platby  

pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021, a to ve výši 3.192.984 Kč, (z čehož doplatek  

ve výši 840 000 Kč bude účelově poskytnut na zajištění lékařské pohotovostní služby – obor všeobecné 

praktické lékařství) 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 k smlouvě o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností Nemocnice 

Mariánské Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01,  

IČO 26376709, pro rok 2021, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu č. 1/2022  

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve výši 840.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na navýšení vyrovnávací platby služeb obecného 

hospodářského zájmu společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
27. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy 

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

– pořízení dat a SW 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 27/01/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – pořízení dat  

a SW, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka GEOREAL spol. s r. o., 

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514, s nabídkovou cenou 155.560.690,00 Kč bez DPH,  

tj. 188.228.434,90 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – pořízení dat a SW, dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje 

(DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – pořízení dat a SW, po marném 

uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem GEOREAL spol.  

s r. o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514, s nabídkovou cenou 155.560.690,00 Kč bez DPH, 

tj. 188.228.434,90 Kč včetně DPH 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku 

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

Karlovarského kraje" – pořízení dat a SW, s vybraným dodavatelem GEOREAL spol. s r. o.,  

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. arch. Vojtěcha Frantu, k podpisu smlouvy na veřejnou zakázku 

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

Karlovarského kraje" – pořízení dat a SW, s vybraným dodavatelem GEOREAL spol. s r. o.,  

Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO 40527514 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
28. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 28/01/22 
 

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

o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí důvody navýšení 

finančního krytí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ na fyzickou realizaci projektu 1. etapa 

– část 1 uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení finančního příslibu 

projektu o 64 130 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, případně z úvěru na fyzickou realizaci 

projektu 1. etapa – část 1, tj. celkové výdaje projektu na předprojektovou přípravu 1. etapy projektu  

a fyzickou realizaci 1. etapy část 1, ve výši 272 130 000 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
29. Jmenování jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 29/01/22 
 

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, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní 

společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01,  

IČO 26367858 
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- odvolává dnem 10.01.2022 Ing. Václava Černého, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx,  

z funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary,  

K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858 

 

- jmenuje dnem 11.01.2022 Mgr. Alici Justinu Undus, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxx, 

jednatelkou společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132,  

PSČ 360 01, IČO 26367858 

 

- pověřuje Mgr. Alici Justinu Undus k provedení všech kroků souvisejících se zápisem změn  

do Obchodního rejstříku 

 

- ukládá Mgr. Alici Justině Undus předložit návrh jednatelské smlouvy do Rady Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

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

 

 
30. Projekt Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 30/01/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí projektu  

s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary - předprojektová příprava" 

 

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

na projekt "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary - předprojektová příprava" Karlovarský kraj 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu 

"Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary  

- předprojektová příprava" ve výši 900.000 Kč včetně DPH, tzn. 90 % celkových uznatelných výdajů 

projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

projektu "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary - předprojektová příprava" ve výši max. 100.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů 

projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu Karlovarského kraje  

s názvem "Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary - předprojektová příprava" ve výši max. 1.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů 

projektu 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
31. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zateplení domova mládeže  

SOŠ stavební Karlovy Vary" v rámci realizace projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ Stavební 

Karlovy Vary" Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 31/01/22 
 

- 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 

"Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Zateplení domova mládeže SOŠ stavební 

Karlovy Vary" 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

"Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary": 

BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary; IČO 14705877 

STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary; IČO 14707551 

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov; IČO 25233866 

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary;  

IČO 40523284 

Credostav s.r.o., Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary; IČO 28001354 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Michal Šťovíček 

Mgr. Radek Žemlička 

Jaroslav Štěpán 

Šárka Drahokoupilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Robert Pisár 

Ing. Josef Janů 

Ing. Zora Bolková 

Ing. Stanislav Jambor 

Monika Drobilová 

Ing. Aleš Švajdler 

Ing. Květoslav Smutný 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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32. Přijímací řízení ve středních a vyšších odborných školách zřizovaných Karlovarským krajem 

pro školní rok 2022/2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 32/01/22 
 

- souhlasí se stanovením předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání  

a forem vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 

organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2022/2023, dle návrhu 

 

- ukládá ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované 

Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 při stanovení kritérií  

do oborů vzdělání s maturitní zkouškou respektovali doporučení Rady Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy informovat o tomto usnesení ředitele příslušných 

příspěvkových organizací 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

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

 

 
33. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 – stav  

k 31. prosinci 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 33/01/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rozpis rozpočtu 

přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2021 – stav k 31. prosinci 2021 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

 

 
34. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 34/01/22 
 

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

o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském 

kraji za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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35. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže 

ČR 2023 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 35/01/22 
 

- bere na vědomí pozvání hejtmana Královehradeckého kraje, Mgr. Martina Červíčka, k účasti 

reprezentačního výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 

2023, které se uskuteční ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2023 v Královehradeckém kraji 

 

- souhlasí s účastí reprezentačního výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády 

dětí a mládeže ČR 2023 

 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů na finanční zabezpečení účasti na této akci ve výši  

cca 1.850.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí věcných darů (reprezentační nástupové oblečení) účastníkům her v celkové 

hodnotě cca 924.000 Kč 

 

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

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
36. Změna zřizovacích listin Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková 

organizace a Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 36/01/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s vyjmutím nemovitých věcí z hospodaření 

(svěřený majetek) Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace a s jeho předáním  

k hospodaření (svěřený majetek) Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb, příspěvková 

organizace, dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. února 2022 

změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, spočívající ve změně 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. února 2022 

změnu zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 07.02.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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37. Operační program Spravedlivá transformace – návrh zastřešujících projektů Karlovarského 

kraje – informace o postupu a výsledcích jednání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 37/01/22 
 

- bere na vědomí návrhy zastřešujících projektů Karlovarského kraje do Operačního programu 

Spravedlivá transformace 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
38. Výsledek dotazníku na Výzvu č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu  

pro spravedlivou transformaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 38/01/22 
 

- bere na vědomí informace týkající se využití výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory  

na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou 

transformaci 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
39. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" - schválení podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu 

do Výzvy č. OPST PP-1/2021 vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 39/01/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje s názvem "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská 

kulturní a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava" do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava", tedy na předprojektovou přípravu na studii 

proveditelnosti v maximální výši 1,4 mil. Kč vč. DPH k projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská 

kulturní a kreativní kancelář - 4K" do výzvy OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou 

transformaci 

 

- schvaluje  

- předfinancování projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" ve výši 1.260.000 Kč vč. DPH, tzn. 90 % celkových uznatelných výdajů 

projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 
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- vlastní spolufinancování projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" ve výši 140.000 Kč vč. DPH, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů 

projektu, v případě, že bude strategický projekt schválen 

 

- jmenuje Mgr. Veroniku Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu, vedoucí projektu s názvem "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 
 

40. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, priorita 4 – odbor regionálního rozvoje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 40/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  

zrušit: 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/17) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji  

dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

vyhlásit: 

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické 

infrastruktury v Karlovarském kraji  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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41. Motivační příspěvek na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání 

lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství – výjimky z pravidel, ukončení smluvního vztahu, 

nová smlouva  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 41/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimek z čl. 1.12 odst. 7 

podmínek pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie dle návrhu na základě uzavřené smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, xxxxxx xxxxxx  

a akreditovaným zařízením MED.PRAKTIK s.r.o., IČO 08568219, ev. č.: KK 00032/2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vypovězení smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, xxxxxx xxxxxx  

a akreditovaným zařízením MED.PRAKTIK s.r.o., IČO 08568219, ev. č.: KK 00032/2021,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní xxxxxx xxxxxx  

a akreditovaným zařízením PV-AMBULANCE s.r.o., se sídlem Cheb, Nerudova 2397/3,  

PSČ 350 02, IČO 29112877, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
42. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na nákup zdravotního přístroje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 42/01/22 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 500.000 Kč organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na nákup zdravotního přístroje 

 

Termín kontroly: 07.02.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
43. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 43/01/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.01.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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44. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, priorita 4 - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 44/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy  

a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných  

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

dle předloženého návrhu. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  

vyhlásit: 

- Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných 

objektů 

- Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

         hejtman    náměstek hejtmana 

 Karlovarského kraje 


