
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 61. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 24. ledna 2022  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:35 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, p. Pizinger 

(videokonferenčně od 9:51 hod.), Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, 

Mgr. Pisár (od 9:02 hod.) (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek  

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, (videokonferenčně), Bc. Čekan, pí Monsportová,  

Mgr. Pavlíková 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a.s. – schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti  

Ing. Martina Leichtera, MBA, a Ing. Pavla Rašky 

RK 51/01/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.01.2022 RK 52/01/22 

3. Rozpočtové změny RK 53/01/22 

4. Rozpočtové změny 2  RK 54/01/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 55/01/22 

6. Postup ve věci doručeného Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o odvolání  

k projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

RK 56/01/22 

7. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí odvodu a Rozhodnutí o prominutí 

penále k projektu "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376  

RK 57/01/22 

8. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí penále a Rozhodnutí o prominutí 

odvodu k projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163  

RK 58/01/22 
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9. Informace o doručeném rozhodnutí ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

RK 59/01/22 

10. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – souhrnná zpráva za rok 2021 RK 60/01/22 

11. Schválení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku RK 61/01/22 

12. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“ 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 62/01/22 

13. Žádost o individuální dotaci společnosti EUROMEDIVAN – First Aid Medical 

Service z.s. 

RK 63/01/22 

14. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 

Záchranný kruh, z.s., na rok 2022, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě 

záchranářů“ a projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022  

v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

RK 64/01/22 

15. Informace o zpracování dokumentu Analýza stavu drogové scény a závislostního 

chování v Karlovarském kraji v roce 2021, včetně závěrů a doporučení  

pro Karlovarský kraj 

RK 65/01/22 

16. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2022 

RK 66/01/22 

17. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského 

záchranného sboru Karlovarského kraje na rok 2022 - zavázané prostředky  

z roku 2021 

RK 67/01/22 

18. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi 

Karlovarským krajem a xxxxxxxxx (TV Západ) 

RK 68/01/22 

19. Poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx a xxxxxxxxx RK 69/01/22 

20. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 RK 70/01/22 

21. Schválení Servisní smlouvy o podpoře výrobce pro telefonní ústředny RK 71/01/22 

22. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o organizování veřejné služby  

č. KKV-VS-3/2021, ze dne 29.6.2021 

RK 72/01/22 

23. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí za II. pololetí roku 2021 

RK 73/01/22 

24. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2021 

RK 74/01/22 

25. Schválení memoranda o spolupráci Národní environmentální reportingové 

platformy 

RK 75/01/22 

26. Schválení výjimky na zpracování procesní analýzy rozhraní Athena - Ginis  

pro oběh účetních dokladů a smluv 

RK 76/01/22 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení XXX. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 77/01/22 

28. Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační 

středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru  

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

RK 78/01/22 

29. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

RK 79/01/22 

30. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní 

systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek" 

RK 80/01/22 

31. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní 

systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení" 

RK 81/01/22 

32. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní 

systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství" 

RK 82/01/22 

33. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní 

systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy" 

RK 83/01/22 
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34. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN a přípojkový pilíř SS200  

na pozemcích parc. č 527/105, 527/108 a 527/131 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským 

krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Václav Vaidiš 

– Elektromontáže s.r.o. 

RK 84/01/22 

35. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby 

zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, mezi 

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

MONTPROJEKT, a.s. 

RK 85/01/22 

36. Projednání majetkových dispozic hmotných nemovitých věcí - pozemků v k.ú. 

Toužim na základě přijatých žádostí třetích osob 

RK 86/01/22 

37. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v období od 01.07.2021  

do 31.12.2021 

RK 87/01/22 

38. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách 

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2021  

do 31.12.2021 

RK 88/01/22 

39. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 89/01/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 90/01/22 

41. Žádost xxxxxxxxx, zastoupené advokátkou xxxxxxxxx,  

o odkoupení pozemku parc. č. st. 7403, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če,  

a pozemku parc. č. 1795/9, vše v k.ú. Cheb (areál nemocnice v Chebu) 

RK 91/01/22 

42. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje ve věci kompletního projednání 

dokumentace pro stavební řízení týkajících se odkanalizování Servisního traktu 

objektu Císařských lázní pro zástupce společnosti "Společnost Císařské lázně  

- GEOSAN GROUP - Metrostav" v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary" 

RK 92/01/22 

43. Schválení návrhu dohody o narovnání a zániku závazků se společností  

AUGUR Consulting s.r.o. 

RK 93/01/22 

44. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"  

pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 94/01/22 

45. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji  

za školní rok 2020/2021 

RK 95/01/22 

46. Senior Pas 2022 RK 96/01/22 

47. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ 

RK 97/01/22 

48. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 

53 - Zdravotnické přístroje TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís“ 

RK 98/01/22 

49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

RK 99/01/22 

50. Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný 

stát Bavorsko) a Karlovarským krajem 

RK 100/01/22 

51. Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové 

organizace 

RK 101/01/22 

52. Plán údržby a technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

pro rok 2022 

RK 102/01/22 

53. Změna oddělení výkonu práce příjemci náborového příspěvku RK 103/01/22 
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 54. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací 

místnosti 218A + 219A" 

RK 104/01/22 

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

kraje v roce 2021 - schválení VI. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

RK 105/01/22 

56. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výstavba urgentního příjmu nemocnice 

Sokolov, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta" 

RK 106/01/22 

57. Uzavření licenční smlouvy pro užití autorského díla "Divadelní korzo - Sady Karla 

IV. a okolí Císařských lázní" s Kanceláří architektury města Karlovy Vary 

RK 107/01/22 

58. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

RK 108/01/22 

59. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje RK 109/01/22 

60. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022, V. část (priorita 4) 

RK 110/01/22 

61. Plán investic Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2022 

RK 111/01/22 

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

použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, p. o., na implementaci modulu SMS_155 

RK 112/01/22 

63. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. - odstoupení člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

RK 113/01/22 

64. Změna účelu použití nevyčerpaných příspěvků do fondu investic příspěvkové 

organizaci Muzeum Cheb, p. o. KK, na akci Rozšíření projektové dokumentace  

- "Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře" a na akci 

"II. etapa rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea 

Cheb, p. o., Karlovarského kraje, v tzv. Müllerově domě - číslo popisné 492/3,  

350 02 Cheb" 

RK 114/01/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Bc. Pavla Čekana 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
48. 

 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

52. 

53. 

54. 

 

55. 

 

Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53 - Zdravotnické 

přístroje TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís“ 

Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 

– částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát 

Bavorsko) a Karlovarským krajem 

Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace 

Plán údržby a technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2022 

Změna oddělení výkonu práce příjemci náborového příspěvku 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací místnosti 

218A + 219A" 

Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje  

v roce 2021 - schválení VI. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

56. 

 

 

57. 

 

58. 

 

59. 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

 

63. 

 

64. 

Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – schválení realizace zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta" 

Uzavření licenční smlouvy pro užití autorského díla "Divadelní korzo - Sady Karla IV.  

a okolí Císařských lázní" s Kanceláří architektury města Karlovy Vary 

Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, V. část (priorita 4) 

Plán investic Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 

na rok 2022 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.,  

na implementaci modulu SMS_155 

Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

- odstoupení člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Změna účelu použití nevyčerpaných příspěvků do fondu investic příspěvkové organizaci 

Muzeum Cheb, p. o., KK, na akci Rozšíření projektové dokumentace - "Centrální depozitář  

- projektová dokumentace na rozšíření depozitáře" a na akci "II. etapa rozšíření rádiového 

systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje,  

v tzv. Müllerově domě - číslo popisné 492/3, 350 02 Cheb" 
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1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení 

smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti Ing. Martina Leichtera, MBA,  

a Ing. Pavla Rašky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 51/01/22 
 

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 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177,  

360 01 Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,  

vložka 1197 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j)  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce 

člena představenstva společnosti mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

a Ing. Martinem Leichterem, MBA, datum narození xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, jako členem 

představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle předloženého znění, a to včetně 

jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva společnosti s tím,  

že účinnosti tato smlouva o výkonu funkce nabývá dne 11.01.2022 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva společnosti mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

a Ing. Pavlem Raškou, datum narození xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, jako členem představenstva 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání  

o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva společnosti s tím, že účinnosti tato smlouva 

o výkonu funkce nabývá dne 11.01.2022 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-11/2021 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis  

o rozhodnutí jediného společníka společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.01.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 52/01/22 
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- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje  

k datu 24.01.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.01.2022  

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 53/01/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 16/2022 

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

za rok 2021 ve výši 541.416,50 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759,  

Sokolov p. p. č. 3404, k. ú. Sokolov – II. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 17/2022 

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

za rok 2021 ve výši 49.611,41 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov  

na zajištění prostor pro činnost pobočky VPŠ a SPŠ MV ČR 

 

Rozpočtovou změnu č. 18/2022 

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

za rok 2021 ve výši 105.875 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování revizního znaleckého posudku.  

 

Rozpočtovou změnu č. 19/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 1.162.000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty  

jako neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, 

Kynšperk nad Ohří na zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí 

dítěte do rodiny, dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům a na zajištění podpory 

nezávislého odborníka v sociální službě odborné sociální poradenství.  

 

Rozpočtovou změnu č. 20/2022 

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

za rok 2021 ve výši 22.506 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

na pronájem 2 ks obytných kontejnerů pro zabezpečení stacionárního odběrového místa 

v nemocnici v Chebu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 21/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.000.000 Kč do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti  

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny na investiční dotaci městu Habartov na rekonstrukci hasičské zbrojnice jednotky 

sboru dobrovolných hasičů.  
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Rozpočtovou změnu č. 22/2022 

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

za rok 2021 ve výši 450.000 Kč do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti  

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny na investiční dotaci obci Kyselka na pořízení nového dopravního automobilu  

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.  

 

Rozpočtovou změnu č. 23/2022 

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

za rok 2021 ve výši 300.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

na pořízení služby SMS operátor v rámci informačního systému Hromada.  

 

Rozpočtovou změnu č. 24/2022 

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

za rok 2021 ve výši 24.551 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

na pravidelný servis mobilní toalety pro zabezpečení stacionárního odběrového místa v areálu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 25/2022 

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

za rok 2021 ve výši 91.875 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru bezpečnosti 

a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

na řízení a koordinaci projektu Karlovarského kraje Zabezpečení škol a školských zařízení 

v Karlovarském kraji - 5. etapa.  

 

Rozpočtovou změnu č. 26/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.595.400,02 Kč do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na vytvoření audiovizuálního díla – dokumentárního filmu s pracovním názvem Císařské lázně,  

jako celovečerního sběrného dokumentu.  

 

Rozpočtovou změnu č. 27/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.661.200 Kč do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na zpracování projektové dokumentace a dohled nad realizací záměru na akci Expozice v národní kulturní 

památce Císařské lázně Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 28/2022 

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

za rok 2021 do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům pro rok 2022 ve výši 240.000 Kč. Finanční prostředky jsou určené 

na poskytnutí individuální investiční dotace obci Bublava na nákup kontejnerového nosiče za traktor  

včetně kontejneru.  

 

Rozpočtovou změnu č. 29/2022 

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

za rok 2021 ve výši 24.000 Kč do běžných výdajů kapitoly Příspěvky cizím subjektům rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2022 k poskytnutí 

individuální neinvestiční dotace subjektu Západočeská univerzita v Plzni 

– Fakulta pedagogická na akademický rok 2021/2022 na úhradu nákladů spojených s výukou  

tří neaprobovaných učitelů v oboru biologie a fyziky v 1. semestru programu celoživotního vzdělávání. 
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Rozpočtovou změnu č. 30/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 27.431,56 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb  

k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy 

v Brandlově ulici za prosinec 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 31/2022 

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

za rok 2021 ve výši 692.773 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na nákup antigenních testů pro testování zaměstnanců 

krajského úřadu, na služby a opravy budov krajského úřadu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 32/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 7.792 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytovateli 

dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vratku  

z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající 

zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014566) realizovaného 

příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední školou zdravotnickou a vyšší odbornou školou 

zdravotnickou Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Rozpočtové změny 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 54/01/22 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 33/2022 

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

za rok 2021 ve výši 912.000 Kč do Příspěvků cizím subjektům rozpočtu běžných výdajů Odboru školství 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na výplatu stipendií studentům vysokých škol 

pro akademický rok 2021/2022 v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje  

ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva (seznam příjemců stipendií je uveden v příloze č. 1) 

 

Rozpočtovou změnu č. 34/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.210.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování akce „Novostavby Střední 

zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 35/2022 

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

za rok 2021 ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů spolufinancovaných  

ze státního rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování akce 

„Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje a areálu krajských institucí“ 
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Rozpočtovou změnu č. 36/2022 

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

za rok 2021 ve výši 34.930 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování neinvestičních výdajů 

přípravné fáze projektu „Kulturní a kreativní kancelář – 4K“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 37/2022 

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

za rok 2021 ve výši 32.845,77 Kč do rozpočtu neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o vyúčtování poskytnutého finančního daru 

od ČEPS, a.s. Finanční dar byl použit na zvýšení příspěvku na provoz pro 10 středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem, a to na doučování v teoretických předmětech a doplnění praktických dovedností. 

Nespotřebované finanční prostředky, které Karlovarský kraj obdržel na konci roku 2021 od svých 

příspěvkových organizací, musí kraj dle smlouvy vrátit ČEPS, a.s.  

 

Rozpočtovou změnu č. 38/2022 

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

za rok 2021 ve výši 240.000 Kč do běžných výdajů kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuálních neinvestičních 

dotací v oblasti sportu 

 

Rozpočtovou změnu č. 39/2022 

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

za rok 2021 ve výši 3.478.800 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem na financování náborových 

příspěvků, včetně souvisejících odvodů, učitelům nastupujícím do pracovního poměru v těchto 

organizacích:  

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

ve výši 802.800 Kč, 

• Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace, ve výši 267.600 Kč, 

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace, ve výši 535.200 Kč, 

• Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská, příspěvková organizace, ve výši 267.600 Kč, 

• Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, ve výši 267.600 Kč, 

•Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

ve výši 267.600 Kč, 

• Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, ve výši 267.600 Kč, 

• Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, ve výši 802.800 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 40/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 70.000 Kč z rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje, do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určené na dofinancování dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů.  

 

Rozpočtovou změnu č. 41/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.046.650 Kč do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu 

(dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování akce Císařské 

lázně – koncertní sál, a to neinvestiční prostředky ve výši 683.650 Kč na konzultační a právní služby a 

investiční prostředky ve výši 363.000 Kč na dopracování projektové dokumentace 
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Rozpočtovou změnu č. 42/2022 

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

za rok 2021, část zůstatku zvláštního eurového účtu k 31. 12. 2021 projektu CLARA III: Rozvoj společné 

partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, a to v celkové výši 3.432,76 EUR  

(85.338,41 Kč v aktuálním kurzu) do běžného rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o evropský podíl od Saské rozvojové banky za realizaci tohoto projektu, 

který Karlovarský kraj obdržel v závěru roku 2021. Finanční prostředky jsou určeny  

pro projektové partnery: město Cheb, Landkreis Vogltlandkreis, Euregio Egrensis AG Saschen/Thüringen 

a partnerům budou vyposlány v aktuálním kurzu ke dni odepsání platby z eurového účtu projektu. Případný 

kurzový rozdíl bude rozpočtově vyrovnán položkou kurzové rozdíly. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 43/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 9.294.000 Kč z rozpočtu 

běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje do neinvestiční rezervy 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o úsporu mzdových prostředků včetně 

souvisejících odvodů z důvodu neschválení zákonného navýšení platů zaměstnanců krajského úřadu  

a odměn členů zastupitelstva kraje od 1. 1. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 44/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR  

– Sasko ve výši 35.163,66 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů  

EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících 

s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 45/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR  

– Bavorsko ve výši 123.231,74 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Bavorsko, schváleného  

k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika  

2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 46/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje  

v celkové výši 2.380.904,14 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 47/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu akce KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary ve výši 

198.861.693,54 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 60.000.000 Kč 

(vlastní zdroje KK) a investiční prostředky ve výši 138.861.693,54 Kč (cizí zdroje 29.944.661,84 Kč  

a vlastní zdroje KK 168.917.031,70 Kč) do rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo 

souvisejících s realizací této akce, schválené k realizaci a financování z národních zdrojů v rámci programu 

č. 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví 

a náboženských společností 
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Rozpočtovou změnu č. 48/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Smart Akcelerátor 2.0 ve výši 1.405.893,91 Kč  

(zůstatek bankovního účtu k 31. 12. 2021), z toho částka 1.195.009,83 Kč zdroje ÚZ 33062 a částka 

210.884,08 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, 

schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 49/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb v Karlovarském kraji II (OP Z III.) v celkové výši 3.710.156,43 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021),  

z toho částka 3.524.648,60 Kč zdroje ÚZ 13013 a částka 185.507,83 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 50/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (OP Z IV.)  

v celkové výši 22.272.238,63 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 21.158.624,71 Kč zdroje  

ÚZ 13013 a částka 1.113.613,92 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto 

projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2  

- Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 51/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Generel Karlovarské krajské nemocnice ve výši  

15.668.106,10 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 3.500.000 Kč  

a investiční prostředky ve výši 12.168.106,10 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu 

 

Rozpočtovou změnu č. 52/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji 

ve výši 5.498.872,76 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 5.000.000 Kč zdroje ÚZ 33036  

a částka 498.872,76 Kč vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících  

s realizací tohoto projektu, schváleného k financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 53/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu akce Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního 

dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů v celkové výši 

270.212 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho částka 71.184 Kč zdroje ÚZ 77001 a částka 199.028 Kč 

vlastní zdroje KK, do rozpočtu běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných  

ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční 

prostředky jsou určeny ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací této akce, schválené  

k financování v rámci národního programu Technologické agentury České republiky: Program na podporu 

aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.  

 

Rozpočtovou změnu č. 54/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 333.393,85 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši  

185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 147.658,85 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací tohoto 

projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
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pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 55/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 328.409,54 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky  

ve výši 185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 142.674,54 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací 

tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 56/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 326.466,89 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky  

ve výši 185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 140.731,89 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací 

tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 57/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast Karlovarského 

kraje ve výši 345.149,72 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky  

ve výši 185.735 Kč a investiční prostředky ve výši 159.414,72 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou a realizací 

tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020, prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 

Rozpočtovou změnu č. 58/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje ve výši 29.999.500 Kč (zůstatek k datu  

31. 12. 2021), z toho neinvestiční prostředky ve výši 1.000.000 Kč a investiční prostředky  

ve výši 28.999.500 Kč, do rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (OP PIK) 

 

Rozpočtovou změnu č. 59/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu 

RE:START II v Karlovarském kraji ve výši 95.179,52 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů 

přímo souvisejících s realizací tohoto projektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního 

programu Technická pomoc 

 

Rozpočtovou změnu č. 60/2022 

- zapojení zůstatku zvláštního účtu projektu Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji ve výši 50.000 Kč (zůstatek k datu 31. 12. 2021) do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů za zpracování Studie 

proveditelnosti v rámci přípravy tohoto projektu na realizaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností, prioritní osa  

REACT-EU 

 

Rozpočtovou změnu č. 61/2022 

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

za rok 2021 ve výši 5.959.550 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Novostavba budovy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1,  

k.ú. Sokolov“ 
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Rozpočtovou změnu č. 62/2022 

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

za rok 2021 ve výši 14.964.910 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy 

Karlovy Vary, p.o.“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 63/2022 

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

za rok 2021 ve výši 17.760.746,70 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování projektu „Společné operační středisko integrovaného 

záchranného systému“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 64/2022 

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

za rok 2021 ve výši 215.320.310,21 Kč do rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny na akci Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Cheb  

- Revitalizace areálu nemocnice v Chebu, z toho částka ve výši 23.517.765,41 Kč na neinvestiční výdaje  

a částka ve výši 191.802.544,80 Kč na investiční výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 65/2022 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021  

ve výši 7.801.730 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou určeny  

na úhradu první a druhé části náborového příspěvku. 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 55/01/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 1. 2022 u projektů spolufinancovaných  

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

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Postup ve věci doručeného Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o odvolání k projektu  

"Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 56/01/22 
 

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

o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o odvolání ze dne 28. 12. 2021,  

č. j. MF-8652/2019/1203-5 k projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", 
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reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273, kterým Ministerstvo financí ČR zamítlo podané odvolání a potvrdilo 

platební výměr Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 18/2018 č. j. RRSZ 4550/2018 

ze dne 23. 7. 2018 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5.932.671,00 Kč 

 

- úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně uloženého Platebním výměrem č. 18/2018,  

č. j. RRSZ 4450/2018, ze dne 23. 7. 2018 ve výši 5.932.671,00 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení Rozhodnutí 

Ministerstva financí ČR, č. j. MF-8652/2019/1203-5, ze dne 28. 12. 2021 

 

- schvaluje - nepodání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR 

 

- schvaluje - podání žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále 

 

- pověřuje - hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o prominutí povinnosti odvodu  

a dosud nevyměřeného penále 

 

- schvaluje - úhradu správních poplatků ve výši 2x 1.000,00 Kč v souvislosti s podáním žádosti  

o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí - informaci nepodání správní žaloby 

proti Rozhodnutí Ministerstva financí 

 

- informaci o podání žádosti o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých 

kroků souvisejících s podáním žádosti včetně úhrady správních poplatků 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí odvodu a Rozhodnutí o prominutí penále  

k projektu "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 57/01/22 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j. RRSZ 4294/2021, ze dne 7. 12. 2021 k projektu "Projekt 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376,  

kterým Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace neprominula povinnost 

úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřený Platebním výměrem č. 3/2017,  

č. j. RRSZ 2141/2017, ze dne 16. 3. 2017 ve výši 823.671,00 Kč 

 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí penále, č. j. RRSZ 4295/2021, ze dne 7. 12. 2021 k projektu "Projekt 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376,  

kterým Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace částečně prominula 

povinnost úhrady penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeným Platebním výměrem č. 3/2021,  

č. j. RRSZ 3956/2021, ze dne 27. 10. 2021 ve výši 823.671,00 Kč a to tak, že prominula penále  

ve výši 773.671,00 Kč a příjemce dotace je povinen uhradit neprominutou část penále  

ve výši 50.000,00 Kč 

 

- schvaluje podání správní žaloby proti Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j. RRSZ 4294/2021,  

ze dne 7. 12. 2021 ve lhůtě dané zákonem 
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Termín kontroly: 27.06.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

a ekonomické Sokolov 

 

 
8. Informace o doručeném Rozhodnutí o prominutí penále a Rozhodnutí o prominutí odvodu  

k projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 58/01/22 
 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí penále, č. j. RRSZ 2096/2021, ze dne 16. 6. 2021 k projektu „Centrum 

technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, kterým Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace částečně prominula povinnost úhrady penále za porušení 

rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem č. 1/2021, č. j. RRSZ 307/2021,  

ze dne 19. 1. 2021 ve výši 88.653.154,00 Kč a to tak, že prominula penále ve výši 87.903.154,00 Kč  

a příjemce dotace je povinen uhradit neprominutou část penále ve výši 750.000,00 Kč 

 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí penále, č. j. RRSZ 2097/2021, ze dne 16. 6. 2021 k projektu „Centrum 

technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, kterým Regionální rada regionu 

soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace částečně prominula povinnost úhrady penále za porušení 

rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem č. 8/2020, č. j. RRSZ 5736/2020, ze dne 16. 12. 2020 

ve výši 68.797,00 Kč a to tak, že prominula penále ve výši 61.917,00 Kč a příjemce dotace je povinen 

uhradit neprominutou část penále ve výši 6.880,00 Kč 

 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j. RRSZ 4367/2021, ze dne 14. 12. 2021 k projektu 

„Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, kterým Regionální rada 

regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace neprominula povinnost úhrady odvodu  

za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem č. 21/2015, č. j. RRSZ 22697/2015,  

ze dne 4. 11. 2015 ve výši 88.653.154,00 Kč 

 

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

o doručeném Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j. RRSZ 4368/2021, ze dne 14. 12. 2021 k projektu 

„Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, kterým Regionální rada 

regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatel dotace neprominula povinnost úhrady odvodu  

za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem č. 22/2015, č. j. RRSZ 22701/2015,  

ze dne 4. 11. 2015 ve výši 68.797,00 Kč 

 

- schvaluje podání správní žaloby proti Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j.  RRSZ 4367/2021,  

ze dne 14. 12. 2021 a Rozhodnutí o prominutí odvodu, č. j.  RRSZ 4368/2021, ze dne 14. 12. 2021 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 
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9. Informace o doručeném rozhodnutí ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa  

- přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 59/01/22 
 

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

o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-9030/2019/1203-39, ze dne 15. 12. 2021,  

kterým Ministerstvo financí ČR zamítlo návrh Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, na zaplacení krácené části dotace ve výši 2.135.621,39 Kč u projektu „Rekonstrukce a dostavba 

Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114, financovaného z dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

- schvaluje nepodání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR,  

č. j. MF-9030/2019/1203-39, ze dne 15. 12. 2021 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – souhrnná zpráva za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 60/01/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí souhrnnou zprávu 

o uzavřených smlouvách o poskytnutí náborových příspěvků zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
11. Schválení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 61/01/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborového příspěvku  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku na vybrané oddělení  

mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, 

PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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12. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“ Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 62/01/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Zajištění provozu  

ZOS ZZS KVK“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka: 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 1. - MZD  

– Služby provozu MZD, EKP, POJ s nabídkovou cenou 5 405 900,00 Kč (6 541 139,00 Kč vč. DPH) 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 2. – ZOS služby 

provozu ZOS, GIS s nabídkovou cenou 6 279 500,00 Kč bez DPH (7 598 195,00 Kč vč. DPH) 

 

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336, pro část 3.  

– RED – Správa nahrávání hovorů s nabídkovou cenou 1 219 200,00 Kč bez DPH (1 475 232,00 Kč  

vč. DPH) 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 4. – CAR  

– Služby provozu sledování vozidel s nabídkovou cenou 3 024 000,00 Kč bez DPH (3 659 040,00 Kč  

vč. DPH) 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 5. – INT  

- Služby provozu integrace radio a telefonie s nabídkovou cenou 2 198 400,00 Kč bez DPH  

(2 660 064,00 Kč vč. DPH) 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 6. – RAD  

– Služby provozu radiokomunikací Pegas s nabídkovou cenou 374 400,00 Kč bez DPH (453 024,00 Kč  

vč. DPH) 

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část 7. – INF  

– Služby provozu infrastruktury s nabídkovou cenou 3 560 380,00 Kč bez DPH (4 308 059,80 Kč  

vč. DPH) 

 

- schvaluje vyloučení účastníka Medit Health s.r.o., se sídlem Na Farkáně IV 221/36, 150 00 Praha 5,  

IČO 07753837, ze zadávacího řízení v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesplnění zadávacích podmínek 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky po marném uplynutí lhůt k podání námitek 

k průběhu zadávacího řízení „Zajištění provozu ZOS ZZS KVK“, část: 

 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 5 405 900,00 Kč (6 541 139,00 Kč  

vč. DPH) 

 

2. – ZOS služby provozu ZOS, GIS s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol. s r.o., Türkova 

2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 6 279 500,00 Kč bez DPH (7 598 195,00 Kč 

vč. DPH) 

 

3. – RED – Správa nahrávání hovorů s vybraným dodavatelem O2 Czech Republic a.s., se sídlem  

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336, s nabídkovou cenou 1 219 200,00 Kč bez DPH  

(1 475 232,00 Kč vč. DPH) 
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4. – CAR – Služby provozu sledování vozidel s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol. s r.o., 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 3 024 000,00 Kč bez  

DPH (3 659 040,00 Kč vč. DPH) 

 

5. – INT - Služby provozu integrace radio a telefonie s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol.  

s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 2 198 400,00 Kč bez DPH  

(2 660 064,00 Kč vč. DPH) 

 

6. – RAD – Služby provozu radiokomunikací Pegas s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol.  

s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 374 400,00 Kč bez DPH  

(453 024,00 Kč vč. DPH) 

 

7. – INF – Služby provozu infrastruktury s vybraným dodavatelem YOUR SYSTEM spol. s r.o.,  

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, s nabídkovou cenou 3 560 380,00 Kč bez DPH  

(4 308 059,80 0 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením smluv 

na jednotlivé části veřejné zakázky s vybraným dodavatelem: 

 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část: 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ 

2. – ZOS služby provozu ZOS, GIS 

4. – CAR – Služby provozu sledování vozidel 

5. – INT - Služby provozu integrace radio a telefonie 

6. – RAD – Služby provozu radiokomunikací Pegas 

7. – INF – Služby provozu infrastruktury 

 

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336, pro část 3.  

– RED – Správa nahrávání hovorů s vybraným dodavatelem 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smluv pro jednotlivé části 

veřejné zakázky s vybraným dodavatelem:  

 

YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha, IČO 00174939, pro část: 

1. - MZD – Služby provozu MZD, EKP, POJ s nabídkovou cenou 5 405 900,00 Kč (6 541 139,00 Kč  

vč. DPH) 

2. – ZOS služby provozu ZOS, GIS s nabídkovou cenou 6 279 500,00 Kč bez DPH (7 598 195,00 Kč  

vč. DPH) 

4. – CAR – Služby provozu sledování vozidel s nabídkovou cenou 3 024 000,00 Kč bez DPH  

(3 659 040,00 Kč vč. DPH) 

5. – INT - Služby provozu integrace radio a telefonie s nabídkovou cenou 2 198 400,00 Kč bez DPH  

(2 660 064,00 Kč vč. DPH) 

6. – RAD – Služby provozu radiokomunikací Pegas s nabídkovou cenou 374 400,00 Kč bez DPH  

(453 024,00 Kč vč. DPH) 

7. – INF – Služby provozu infrastruktury s nabídkovou cenou 3 560 380,00 Kč bez DPH (4 308 059,80 Kč 

vč. DPH)  

 

O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336, pro část 3.  

– RED – Správa nahrávání hovorů s nabídkovou cenou 1 219 200,00 Kč bez DPH (1 475 232,00 Kč  

vč. DPH) 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

příspěvková organizace 



Usnesení z 61. jednání RKK dne 24.01.2022  č. j. KK/129/VZ/22 

 

24.01.2022  Strana 20 (celkem 42) 

 

13. Žádost o individuální dotaci společnosti EUROMEDIVAN – First Aid Medical Service z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 63/01/22 
 

- bere na vědomí předložení žádosti spolku EUROMEDIVAN – First Aid Medical Service z.s., se sídlem 

Rájov 67, 353 01 Mnichov, IČO 11873329 o poskytnutí individuální dotace ve výši 99 696 Kč na nákup 

automatizovaných externích defibrilátorů pro zájmové sdružení zdravotnických pracovníků 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace ve výši 99 696 Kč spolku EUROMEDIVAN  

– First Aid Medical Service z.s., se sídlem Rájov 67, 353 01 Mnichov, IČO 11873329 na nákup 

automatizovaných externích defibrilátorů pro zájmové sdružení zdravotnických pracovníků s ohledem  

na to, že čerpat finanční prostředky na tuto akci je možné v rámci dotačního programu na podporu 

zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění, vyhlášeného Karlovarským krajem  

v roce 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
14. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci Záchranný kruh, z.s., 

na rok 2022, na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ a projekt „Podpora činnosti 

Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 64/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 Asociaci Záchranný kruh, z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt 

„Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 s Asociací Záchranný  

kruh, z.s., ve výši 400.000 Kč na projekt „Praktické vzdělávání ve Světě záchranářů“ dle návrhu  

v příloze P7 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 Asociaci Záchranný kruh, z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt 

„Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh“ 

dle přílohy P6 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2022 s Asociací Záchranný kruh, 

z.s., ve výši 600.000 Kč na projekt „Podpora činnosti Asociace Záchranný kruh v roce 2022 v rámci 

Integrovaného projektu Záchranný kruh“ dle návrhu v příloze P8 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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15. Informace o zpracování dokumentu Analýza stavu drogové scény a závislostního chování  

v Karlovarském kraji v roce 2021, včetně závěrů a doporučení pro Karlovarský kraj 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 65/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o zpracování dokumentu Analýza stavu drogové scény a závislostního chování 

v Karlovarském kraji v roce 2021, včetně závěrů a doporučení pro Karlovarský kraj 

 

- souhlasí s publikováním v elektronické verzi na webových stránkách Karlovarského kraje  

a Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
16. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 66/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení v roce 2022 ve výši 5.320.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace (finančních prostředků) z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem  

ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary,  

IČO 70883611, k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany  

a na zkvalitnění jejich věcného vybavení v roce 2022 ve výši 5.320.000 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 14/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu  

Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím 

subjektům v celkové částce ± 200.000 Kč z běžných na kapitálové prostředky. Jedná se o prostředky určené 

na poskytnutí investiční individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje  

k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich 

věcného vybavení v roce 2022. 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
17. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje na rok 2022 - zavázané prostředky z roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 67/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem 
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Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich věcného vybavení v roce 2022 ve výši 139.150 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít veřejnoprávní smlouvu  

o poskytnutí individuální dotace (finančních prostředků) z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem ČR 

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, IČO 70883611, 

k naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a na zkvalitnění jejich 

věcného vybavení v roce 2022 ve výši 139.150 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 13/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 139.150 Kč do kapitálových výdajů 

rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investiční individuální dotace pro subjekt 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na pořízení příslušenství ke smykovému nakladači BOBCAT 

(vidle s přidržovačem). 

 

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

 

 
18. Smlouva o propagaci Karlovarského kraje v televizním vysílání uzavřená mezi Karlovarským 

krajem a xxxxxxxxx (TV Západ) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 68/01/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx (TV Západ) o propagaci 

Karlovarského kraje v televizním vysílání pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

 

 
19. Poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 69/01/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jako podporu Karlovarského kraje úspěšné 

reprezentaci Karlovarského kraje a České republiky na XXIV. zimních olympijských hrách v čínském 

Pekingu v běhu na lyžích výši 25.000 Kč na osobu 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

 

 
20. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 70/01/22 
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- schvaluje plány práce: 

komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO 

komise rozvoje venkova a zemědělství 

pro přeshraniční spolupráci 

pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku 

pro sociální věci 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
21. Schválení Servisní smlouvy o podpoře výrobce pro telefonní ústředny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 71/01/22 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje a jeho příspěvkovými 

organizacemi č. PR 06/2018 z důvodu zajištění pokračující maintenance pro objektovou  

a tranzitní telefonní ústřednu 

 

- schvaluje servisní smlouvu o podpoře výrobce pro objektovou telefonní ústřednu na adrese Karlovarský 

kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 a tranzitní telefonní ústřednu na adrese Karlovarská krajská 

nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary 360 01, mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, 

Karlovy Vary 360 06 a ALTEL Czech s.r.o., Lesní 534/65, 312 00 Plzeň, s celkovým finančním objemem 

909.147,31 Kč včetně DPH, na dobu 60 měsíců 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem Servisní smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
22. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o organizování veřejné služby č. KKV-VS-3/2021,  

ze dne 29. 6. 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 72/01/22 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizování veřejné služby č. KKV-VS-3/2021,  

ev. č. KK 02885/2021, ze dne 29. 6. 2021, který bude uzavřen mezi Českou republikou - Úřadem práce  

České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 - Holešovice, pracoviště  

Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary - Dvory, IČO 72496991, na straně jedné a Krajským úřadem 

Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168, na straně druhé 

 

- pověřuje vedoucí odboru vnitřních záležitostí, Mgr. Marcelu Saxovou, podpisem Dodatku č. 1  

ke Smlouvě o organizování veřejné služby č. KKV-VS-3/2021 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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23. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí  

za II. pololetí roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 73/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o vyjadřování se za Karlovarský kraj v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v II. pololetí roku 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
24. Souhrnné informace o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů  

a kanalizací Karlovarského kraje v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 74/01/22 
 

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

o změnách provedených v rámci aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje  

v roce 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
25. Schválení memoranda o spolupráci Národní environmentální reportingové platformy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 75/01/22 
 

- schvaluje memorandum o spolupráci Národní environmentální reportingové platformy 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana, podpisem memoranda o spolupráci Národní 

environmentální reportingové platformy 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
26. Schválení výjimky na zpracování procesní analýzy rozhraní Athena - Ginis pro oběh účetních 

dokladů a smluv 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 76/01/22 
 

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

organizacemi zřízenými krajem – č. PR 06/2018 dle Čl. VIII, odst. 3. - zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na vytvoření procesní analýzy otevřeného integračního rozhraní přímým zadáním a oslovením 

jednoho dodavatele S&T CZ s.r.o., IČO 44846029 

 

- pověřuje Ing. Jiřího Helikse, vedoucího odboru informatiky, podpisem objednávky s firmou  

S&T CZ s.r.o. 
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Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu  

- schválení XXX. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 77/01/22 
 

- schvaluje  

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1 

 

- zamítnutí žádosti o dílčí projekt podaný v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla  

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové  

dotace III", dle přílohy 2 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
28. Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační středisko 

integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru - dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 78/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o návrhu zhotovitele na změnu osoby koordinátora BIM a oprávněné osoby  

za zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby 

Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu 

autorského dozoru“ 

 

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

ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační 

středisko integrovaného záchranného systému včetně výkonu autorského dozoru“ 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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29. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky za období  

od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 79/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o centralizovaném zadání veřejné zakázky uzavřených  

na základě působnosti svěřené odboru investic za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
30. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní systém  

na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 80/01/22 
 

- bere na vědomí seznam dodavatelů, u kterých bylo rozhodnuto o zařazení či nezařazení do dynamického 

nákupního systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"  

v roce 2021 

 

- bere na vědomí seznam veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek" v roce 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
31. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní systém  

na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 81/01/22 
 

- bere na vědomí seznam dodavatelů, u kterých bylo rozhodnuto o zařazení či nezařazení  

do dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly  

pro tiskárny a multifunkční zařízení" v roce 2021 

 

- bere na vědomí seznam veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na spotřební materiál a náhradní díly pro tiskárny a multifunkční zařízení"  

v roce 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
32. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní systém  

na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 82/01/22 
 

- bere na vědomí seznam dodavatelů, u kterých bylo rozhodnuto o zařazení či nezařazení  

do dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku  

a příslušenství" v roce 2021 
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- bere na vědomí seznam veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství" v roce 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
33. Souhrnná informace k dynamickému nákupnímu systému "Dynamický nákupní systém  

na zajištění nepravidelné autobusové dopravy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 83/01/22 
 

- bere na vědomí seznam dodavatelů, u kterých bylo rozhodnuto o zařazení či nezařazení  

do dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové 

dopravy" v roce 2021 

 

- bere na vědomí seznam veřejných zakázek zadaných v rámci dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na zajištění nepravidelné autobusové dopravy" v roce 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

distribuční soustavy - kabelové vedení NN a přípojkový pilíř SS200 na pozemcích parc. č 527/105, 

527/108 a 527/131 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 84/01/22 
 

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

zařízení distribuční soustavy č. IV-12-0018523, název stavby: "K. Vary, Závodní, pč. 527/105, kNN"  

na pozemcích parc. č 527/105, 527/108 a 527/131 v k.ú. Dvory, mezi Karlovarským krajem, se sídlem 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí povinnou) a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o., 

sídlem Sedlec 199, 360 10 Karlovy Vary, IČO 26382300 (jako stranou budoucí oprávněnou), dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby zařízení distribuční soustavy č. IV-12-0018523  

na pozemcích parc. č 527/105, 527/108 a 527/131 v k.ú. Dvory, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
35. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby zařízení 

distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 85/01/22 
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- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční soustavy  

č. IV-12-0011189/VB/1 – kabelové vedení VN a rozvodná skříň, název stavby: "Sokolov,  

SO_0169-DTS", na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,  

a. s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168  

(jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice I, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 530 02,  

IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 20.000 Kč + DPH, dle návrhu 

 

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

distribuční soustavy č. IV-12-0011189/VB/1 – kabelové vedení VN a rozvodná skříň, název stavby: 

"Sokolov, SO_0169-DTS", na pozemku parc. č. 2012/9 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné 

moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice I, Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, 

PSČ 530 02, IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 20.000 Kč  

+ DPH, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-0011189/VB/1, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
36. Projednání majetkových dispozic hmotných nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Toužim  

na základě přijatých žádostí třetích osob 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 86/01/22 
 

- bere na vědomí informace o žádostech města Toužim k nepotřebnému nemovitému majetku kraje  

- pozemku p.č. st. 472, jehož součástí je stavba s č.p. 318 (objekt občanského vybavení), pozemku  

p.č. 1412/1, pozemku p.č. 1421/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1869 pro k. ú. a obec Toužim,  

ve správě Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, tvořící objekt domova mládeže 

 

- schvaluje záměr prodeje hmotných nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 472, jehož součástí je stavba  

s č.p. 318 (objekt občanského vybavení), pozemku p.č. 1412/1, pozemku p.č. 1421/2, vše zapsáno na listu 

vlastnictví č. 1869 pro k. ú. a obec Toužim, ve správě Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace, tvořící funkční celek objektu domova mládeže, následně jej zveřejnit formou volné nabídky 

 

- schvaluje zamítnutí záměru prodeje a pronájmu pouze pozemku p.č. 1421/2, popř. i jeho částí,  

v k.ú. Toužim na základě žádostí fyzických osob, dále dle návrhu 

 

- schvaluje záměr prodeje části  pozemku p.č. 1412/1 v k.ú. Toužim v rozsahu cca 410 m2 na základě žádosti 

města Toužim, a to v rozsahu s oddělením části pro zachování průjezdu k objektu domova mládeže,  

dle návrhu 

 

- ukládá odboru správa majetku zpracovat a odeslat odpovědi žadatelům 
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Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
37. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

v období od 01.07.2021 do 31.12.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 87/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace, v období od 01.07.2021 do 31.12.2021 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
38. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.07.2021 do 31.12.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 88/01/22 
 

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.07.2021 do 31.12.2021 na základě působnosti odboru 

správa majetku, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
39. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 89/01/22 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2021 do 31.12.2021  

dle návrhu 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
40. 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 90/01/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2122, pozemek p.p.č. 1031/1 v k.ú. Rudolec  

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

Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 238-8218/2021 ze dne 11.10.2021 

(umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč  

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2099, pozemek p.č. 1478/1 v k.ú. Sokolov,  

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

dle geometrického plánu č. 3830-7956/2021 ze dne 20.08.2021 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

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

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/217, pozemek p.p.č. 3571/1 v k.ú. Aš,  

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

E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 4504-8181/2021 ze dne 06.10.2021 (umístění inženýrských 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- 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 

 

 
41. Žádost xxxxxxxxx, zastoupené advokátkou xxxxxxxxx, o odkoupení pozemku parc. č. st. 7403, 

jehož součástí je stavba garáže bez čp/če, a pozemku parc. č. 1795/9,  

vše v k.ú. Cheb (areál nemocnice v Chebu) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 91/01/22 
 

- schvaluje nesouhlas s prodejem  pozemku parc. č. st. 7403, jehož součástí je stavba garáže bez čp/če,  

a části pozemku parc. č. 1795/9, vše v k.ú. Cheb 
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- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracovat a odeslat stanovisko  

v souladu s přijatým usnesením rady kraje žadatelce xxxxxxxxx, zastoupené advokátkou  

xxxxxxxxx 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
42. Plná moc k zastupování Karlovarského kraje ve věci kompletního projednání dokumentace  

pro stavební řízení týkajících se odkanalizování Servisního traktu objektu Císařských lázní  

pro zástupce společnosti "Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav" v rámci akce 

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 92/01/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje udělení plné moci zástupci společnosti "Společnost Císařské lázně - GEOSAN GROUP  

- Metrostav" ve věci odkanalizování Servisního traktu objektu Císařských lázní, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
43. Schválení návrhu dohody o narovnání a zániku závazků se společností AUGUR Consulting s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 93/01/22 
 

- bere na vědomí, že Karlovarský kraj nebude po uzavření dohody o narovnání a zániku závazků uplatňovat 

již žádné požadavky a plnění na společnosti AUGUR Consulting s.r.o. 

 

- schvaluje přijetí dohody o narovnání a zániku závazků ve znění předkládaného návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingra, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem dohody o narovnání a zániku závazků 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 
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44. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" pro Střední odbornou školu 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 94/01/22 
 

- 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 "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium ,,nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2  

v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

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

"Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji": 

- Epimex spol. s.r.o., Průmyslová 17, 431 51, Kláštěrec nad Ohří, IČO 48268941 

- CARBE s.r.o., Draha 427, 664 59, Telnice u Brna, IČO 26297281 

- TOS Svitavy a.s., Říční 2269/1d, 568 02 Předměstí, Svitavy, IČO 15034020 

- ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice, IČO 25266411 

- FELDER Group CZ s.r.o., Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5, IČO 27731553 

- Martin Poloch, Třešňová 2719, 738 01 Frýdek – Mýstek, IČO 73264105 

- ŠIMEK proficentrum s.r.o., Kal 22, 339 01 Klatovy, IČO 25247301 

- DOBRÉ STROJE s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, IČO 29290147 

- AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8, 742 21 Kopřivnice, IČO 60724579 

- Wravor d.o.o., Stranice 27a, 3206 Stranice, Slovenia 

- BAJLER-ZEMBROD spol. s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO 44014171 

- Drekosmade s.r.o., Jasenná 20, 552 22 Hradec Králové, IČO 28830652 

- První hanácká BOW spol s.r.o., K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc, IČO 47670631 

- FIT Eurazio s.r.o., Za Stodolou 144, 251 01 Modletice, IČO 09032681 

- Raptor Technologies s.r.o., Chýnovská 2989, Tábor 390 02, IČO 05619408 

- BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, 436 03 Litvínov – Chudeřín, IČO 04229282 

- macmatic s.r.o., Lípa 190, 763 11 Zlín, IČO 28278640 

- Maister CZ s.r.o., Studentská 84, 360 07 Karlovy Vary, IČO 26380251 

- TECHMOBIL CHEB s.r.o., Karlovarská 50, 350 02 Cheb, IČO 26316609 

- KARAS pily s.r.o., Plzeňská 185, 338 05 Mýto, IČO 26370514 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Karla Maříková 

Mgr. Michal Vachovec 

Mgr. Radek Žemlička 

Martina Čedíková 

náhradníky hodnotící komise: 

Gabriela Dostálová 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Michal Šťovíček 

Jan Picka 

Věra Maříková 
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Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jan Kümmel 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zuzana Žitná 

Ing. Andrea Černá 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
45. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní  

rok 2020/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 95/01/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu  

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2020/2021, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

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

 

 
46. Senior Pas 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 96/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu  

Senior Pas 2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru sociálních věcí vyhlásit výběrové řízení 

na realizaci projektu Senior Pas pro rok 2022 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit materiál k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
47. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 97/01/22 
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- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 20202“ dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje pro rok 2022“ do příslušných smluv k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
48. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

"Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53 - Zdravotnické přístroje 

TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 98/01/22 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení lékařské technologie 

a interiérového vybavení – XXIV, část 53 - Zdravotnické přístroje TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor 

ložních mís" 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení  

s názvem "Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53 - Zdravotnické přístroje 

TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku "Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXIV, část 53 - Zdravotnické přístroje TP2: TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís" 

mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem STERIPAK s.r.o. se sídlem Poděbradova 849,  

664 42 Modřice, IČO 26225484 s nabídkovou cenou 278 970 Kč bez DPH, 337 553,70 Kč vč. DPH,  

po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26. 10. 2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
49. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje  

– částí pozemků p.p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 99/01/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemků  

p.č. 1818/1 a 1818/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 6269-54/2020 z původních pozemků 

p.č. 1818/1 a 1818/2 a označeny jako díl "b" o výměře 1238 m2 a díl "a" o výměře 12 m2,  

a které se slučují do nově vzniklého pozemku p.č. 1818/25 o výměře 1250 m2, v k.ú. a obci Cheb,  

a to formou kupní smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14,  

350 20  Cheb, IČO 00253979 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 
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Domovem pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Mírová 6,  

350 02, IČO 71175253 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 812.500 Kč  

+ DPH ve výši 170.625 Kč, tj. celkem 983.125 Kč včetně DPH, kupující dále uhradí náklady spojené  

se zpracováním znaleckého posudku ve výši 7.550 Kč a správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní 

smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Domovu pro seniory "SPÁLENIŠTĚ"  

v Chebu, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ"  

v Chebu, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

 
50. Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát Bavorsko) 

a Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 100/01/22 
 

- souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát Bavorsko) 

a Karlovarským krajem 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Memoranda o spolupráci  

mezi Vládním krajem Horní Falc (Svobodný stát Bavorsko) a Karlovarským krajem 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
51. Koncepce rozvoje Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 101/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci rozvoje Krajského 

dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let,  

příspěvková organizace 
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52. Plán údržby a technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 102/01/22 
 

- schvaluje plán údržby Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2022 dle návrhu 

 

- schvaluje plán technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
53. Změna oddělení výkonu práce příjemci náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 103/01/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o změnu oddělení výkonu práce příjemce 

náborového příspěvku od Karlovarského kraje paní xxxxxxxxx z interního oddělení nemocnice Karlovy 

Vary na TRN (plicní oddělení) nemocnice Karlovy Vary 

 

- schvaluje změnu oddělení příjemci náborového příspěvku od Karlovarského kraje paní  

Oksaně Siradčukové z interního oddělení nemocnice Karlovy Vary na TRN (plicní oddělení) nemocnice 

Karlovy Vary 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
54. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací místnosti 

218A + 219A" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 104/01/22 
 

- 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 

"Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A" 

 

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

zakázku "Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A" 

 

- schvaluje maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenu veřejné zakázky ve výši 4 350 000 Kč bez DPH 

(5 263 500 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A" 

 

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

"Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A": 

 

AV FACTORY s.r.o., Veronské nám. 586, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10; IČO 04876881 

PROJEKTMEDIA, s.r.o., U břehu 817/19, Hostivař, 102 00 Praha 10; IČO 27157938 

AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10; IČO 48108375 

HDT impex s.r.o., Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263; IČO 25236431 

ICS - systémy s.r.o., č.p. 106, 360 01 Hory; IČO 25225049 
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- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Bc. Pavel Čekan 

Jaroslav Pinc 

Jaroslav Štěpán 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Ing. Josef Janů 

Michal Šťovíček 

Mgr. Robert Pisár 

Ing. Zora Bolková 

Monika Drobilová 

Pavel Trska 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
55. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje  

v roce 2021 - schválení VI. části žádostí o poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 105/01/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

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

na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje v roce 2021 ve výši  

dle přílohy č. 1 

 

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

předpisů neposkytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci vyhlášené výzvy na 

podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje v roce 2021  

dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje udělit výjimku pro žádost o dar číslo 1585 v rámci vyhlášené Výzvy k podání žádosti o dar  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského 

kraje v roce 2021 a poskytnutí daru dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
56. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – schválení realizace zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 106/01/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku Výstavba urgentního 
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příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru projektanta v rámci projektu Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu 

nemocnice Sokolov – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta, kterými jsou: „výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za projektovou dokumentaci, inženýrské 

služby a zajištění CDE“ – váha kritéria 75 %, „výše hodinové sazby v Kč bez DPH za výkon autorského 

dozoru projektanta“ – váha kritéria 5 % a „kvalifikace a zkušenost osoby HIP, který se má přímo podílet na 

plnění veřejné zakázky“ – váha kritéria 20 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. Karel Jakobec 

Patrik Pizinger 

Ing. Jiří Kurucz 

Ing. Šárka Ištvánová 

Monika Drobilová 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Miroslav Balatka 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Jindřich Čermák 

Gabriela Dostálová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Eduard Frisch 

Oľga Haláková 

Martin Hurajčík 

Ing. Vít Hromádko 

JUDr. Miloslav Chadim 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Martin Kalina 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Karla Maříková 

Markéta Monsportová 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 

Bc. Jan Picka 

Ing. Marek Poledníček 

Michal Šťovíček 

Ing. Jan Vrba 

Lukáš Zykán 

Ing. Lenka Vlčková 

Ing. Jitka Hloušková 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Andrea Černá 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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57. Uzavření licenční smlouvy pro užití autorského díla "Divadelní korzo - Sady Karla IV. a okolí 

Císařských lázní" s Kanceláří architektury města Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 107/01/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření licenční smlouvy s Kanceláří architektury města Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, radního Karlovarského kraje, podpisem licenční smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
58. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 108/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit Program pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče (schválen Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 371/09/17 dne 7. 9. 2017) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit Program pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
59. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 109/01/22 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Císařské lázně za druhé pololetí roku 2021  

ve finanční výši dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

pro rok 2022, V. část (priorita 4) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 110/01/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit: 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

(schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 486/12/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu 

lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (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 aktivní činnosti seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
61. Plán investic Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 111/01/22 
 

- schvaluje Plán investic Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

na rok 2022 dle návrhu 

 

- schvaluje Financování plánu investic Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2022 dle důvodové zprávy 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,  

aby do plánu investic pro rok 2023 zařadil následující jmenovité akce: Obnova technických vozidel  

ve výši 8,1 mil. Kč a Vozidla inspektora provozu ve výši 1,7 mil. Kč 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
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Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
62. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.,  

na implementaci modulu SMS_155 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 112/01/22 
 

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

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., ve výši 275.000 Kč na implementaci modulu 

SMS_155 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 275.000 Kč organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, p. o., na jednorázovou implementaci modulu SMS_155 

 

Termín kontroly: 21.02.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
63. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

- odstoupení člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 113/01/22 
 

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 (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), ve znění pozdějších předpisů  

ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- bere na vědomí odstoupení člena dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,  

p. Bc. Josefa Pavlovice v souladu s čl. 18 odst. 6. stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
64. Změna účelu použití nevyčerpaných příspěvků do fondu investic příspěvkové organizaci Muzeum 

Cheb, p. o. KK, na akci Rozšíření projektové dokumentace - "Centrální depozitář - projektová 

dokumentace na rozšíření depozitáře" a na akci "II. etapa rozšíření rádiového systému monitorování 

mikroklimatu v budově Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, v tzv. Müllerově domě - číslo popisné 

492/3, 350 02 Cheb" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 114/01/22 

 

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných příspěvků do fondu investic v celkové  
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výši 518.906,17 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb, p. o., KK, z již realizovaných akcí "Knihovnický 

skener", "Nový výstavní mobiliář" a "Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu" na akci 

Rozšíření projektové dokumentace - "Centrální depozitář - projektová dokumentace na rozšíření depozitáře" 

ve výši 472.906,17 Kč a na akci "II. etapa rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově 

Muzea Cheb, p. o., Karlovarského kraje, v tzv. Müllerově domě - číslo popisné 492/3, 350 02 Cheb"  

ve výši 46.000 Kč 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

             hejtman                 ověřovatel 

 Karlovarského kraje 

 


