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 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 62. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 7. února 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:48 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.02.2022 RK 115/02/22 

2. Rozpočtové změny RK 116/02/22 

3. Informace o doručení Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 3A 36/2021-100  

ze dne 18. 1. 2022 ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti spočívající  

v nevydání rozhodnutí o žádostech Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, o vrácení vratitelných přeplatků 

RK 117/02/22 

4. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 RK 118/02/22 

5. Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 RK 119/02/22 

6. Dodatek č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pro rok 2022 

RK 120/02/22 

7. Dobrota Karlovarského kraje 2022 RK 121/02/22 

8. "Podpora výměny zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech  

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

- dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním 

číslem KK02732/2021 

RK 122/02/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace III" - změna zdroje vytápění v projektu 

číslo 3_01_1474 

RK 123/02/22 

10. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_130 v rámci projektu "Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" 

RK 124/02/22 

11. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby - pozemky p.č. 1580/2, p.č. 1580/3, p.č. 1592/2 v k.ú. Toužim 

RK 125/02/22 
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12. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1397/1  

v k.ú. Rotava 

RK 126/02/22 

13. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – schválení výsledku zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových 

vod a výkon autorského dozoru projektanta 

RK 127/02/22 

14. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – plné moci k zastupování 

Karlovarského kraje při jednání s úřady pro společnost PENTA PROJEKT s.r.o.,  

v rámci plnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy  

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru projektanta - část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3“ 

RK 128/02/22 

15. Žádost Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z.s., o poskytnutí individuální 

dotace na podporu činnosti spolku 

RK 129/02/22 

16. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s., o poskytnutí 

individuální dotace na Čištění řeky Ohře 2022 

RK 130/02/22 

17. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

RK 131/02/22 

18. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

RK 132/02/22 

19. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů 

budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace" 

RK 133/02/22 

20. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace 

RK 134/02/22 

21. Žádost obce Kyselka o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté v roce 2021  

z rozpočtu Karlovarského kraje  

RK 135/02/22 

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK03700/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Dopravní podnik Karlovy 

Vary, a.s. 

RK 136/02/22 

23. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu u projektů „Nákup nízkoemisních 

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla projektů 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

RK 137/02/22 

24. Nemocnice Sokolov – nájemné vs. příspěvek na náklady na správu, údržbu  

a opravy za rok 2021 

RK 138/02/22 

25. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda  

- realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 

2022“ 

RK 139/02/22 

26. Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb 

Cheb, příspěvková organizace 

RK 140/02/22 

27. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 2. část 

RK 141/02/22 

28. Využívání krátkodobých termínovaných vkladů ke zhodnocení volných 

provozních finančních prostředků 

RK 142/02/22 

29. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni RK 143/02/22 

30. Schválení dopisu ministru spravedlnosti ve věci zřízení plnohodnotné pobočky 

krajského soudu v Karlovarském kraji 

RK 144/02/22 

31. Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření smlouvy s Plzeňským krajem RK 145/02/22 

32. Poskytnutí finančního daru handicapovanému sportovci panu xxxxxx xxxxxxx RK 146/02/22 

33. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu 

kulturních aktivit v roce 2022 

RK 147/02/22 
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34. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu 

RK 148/02/22 

35. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu 

Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

RK 149/02/22 

36. Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 150/02/22 

37. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 –  podání Žádosti o podstatnou změnu  

v monitorovacím systému MS 2014+ 

RK 151/02/22 

38. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí - rozhodnutí o žádostech  

RK 152/02/22 

39. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

RK 153/02/22 

40. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

údržby a obnovy sportovních zařízení - rozhodnutí o žádostech  

RK 154/02/22 

41. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu - rozhodnutí o žádostech  

RK 155/02/22 

42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola 

Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace 

RK 156/02/22 

43. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace areálu 

Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP 

– projektová dokumentace 

RK 157/02/22 

44. Změna usnesení č. RK 39/01/22 - Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská 

kulturní a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava" - schválení 

předprojektové přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na předprojektovou 

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

Životní prostředí 

RK 158/02/22 

45. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

RK 159/02/22 

46. Změna usnesení č. RK 19/01/22 RK 160/02/22 

47. Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová 

dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi 

RK 161/02/22 

48. Nefinanční podpora Karlovarského kraje v projektu "Vznik cykloregionu 

Bavorsko-české lázně – od teorie k praxi"/"Etablierung der Radregion  

Bayerisch-Böhmische Bäder – von der Theorie zur Praxis" 

RK 162/02/22 

49. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství  

a balneologie, v.v.i. 

RK 163/02/22 

50. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě 

nemovitého majetku a nájemní smlouvou za rok 2021 

RK 164/02/22 

51. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" pro zadání veřejné zakázky na pořízení návrhové studie interiéru 

Císařské lázně Karlovy Vary 

RK 165/02/22 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 62. jednání RKK dne 07.02.2022  č. j. KK/338/VZ/22 

 

09.02.2022  Strana 4 (celkem 36) 

 

A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Patrika Pizingera 

- Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
24. 

 

25. 

 

26. 

 

Nemocnice Sokolov – nájemné vs. příspěvek na náklady na správu, údržbu a opravy  

za rok 2021 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření  

k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

27. 

 

28. 

 

29. 

30. 

 

31. 

32. 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

 

37. 

 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

43. 

 

 

 

 

Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 - 2. část 

Využívání krátkodobých termínovaných vkladů ke zhodnocení volných provozních finančních 

prostředků 

Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

Schválení dopisu ministru spravedlnosti ve věci zřízení plnohodnotné pobočky krajského soudu  

v Karlovarském kraji 

Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření smlouvy s Plzeňským krajem 

Poskytnutí finančního daru handicapovanému sportovci panu xxxxxx xxxxxxx 

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit  

v roce 2022 

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

a cestovního ruchu 

Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II 

Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993  

–  podání Žádosti o podstatnou změnu v monitorovacím systému MS 2014+ 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí  

- rozhodnutí o žádostech 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby  

a obnovy sportovních zařízení - rozhodnutí o žádostech 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu  

- rozhodnutí o žádostech 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace areálu Sokolovského 

zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP  

– projektová dokumentace 
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44. 

 

 

 

45. 

 

46. 

47. 

 

48. 

 

 

49. 

 

50. 

 

 

51. 

 

 

Změna usnesení č. RK 39/01/22 - Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava" - schválení předprojektové přípravy projektu  

a podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu do Výzvy  

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

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

Změna usnesení č. RK 19/01/22 

Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová dokumentace  

na most přes Rolavu u Přebuzi 

Nefinanční podpora Karlovarského kraje v projektu "Vznik cykloregionu Bavorsko-české lázně  

– od teorie k praxi"/"Etablierung der Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder  

– von der Theorie zur Praxis" 

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého 

majetku a nájemní smlouvou za rok 2021 

Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zadání veřejné 

zakázky na pořízení návrhové studie interiéru Císařské lázně Karlovy Vary 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.02.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 115/02/22 
 

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

k datu 07.02.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.02.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 116/02/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 66/2022 

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

za rok 2021 ve výši 2.000.000 Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši 300.000 Kč a investiční 

prostředky ve výši 1.700.000 Kč, do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na financování výdajů souvisejících s akcí KK-Revitalizace Císařských lázní 

 

Rozpočtovou změnu č. 67/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši ± 46.830 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, na poskytnutí 

náborového příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v přímé péči v sociálních službách, která splnila 

podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského 
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kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 68/2022 

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

za rok 2021 ve výši 302.500 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní 

kancelář s.r.o., na přímá zadání na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s malými  

a středními podniky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v každé ze tří dílčích 

podoblastí v oblasti Jihovýchod 

 

Rozpočtovou změnu č. 69/2022 

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

za rok 2021 ve výši 453.750 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní 

kancelář s.r.o., za dokončení přípravy zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení 

 

Rozpočtovou změnu č. 70/2022 

 - 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 pro rok 2022 ve výši 713.900 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci 

"Zpracování Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace)".  

 

Rozpočtovou změnu č. 71/2022 

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

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

kraje pro rok 2022 ve výši 1.718.366 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci „Zpracování Studie 

využití a rozvoje areálu bývalé Střední zemědělské školy Dalovice“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 72/2022 

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

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

kraje pro rok 2022 ve výši 665.500 Kč. Finanční prostředky jsou určené na akci „Technická a servisní 

podpora na internetové platformě PinCity, www.menimekraj.cz.“  

 

Rozpočtovou změnu č. 73/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 14.168.572 Kč z titulu přidělení neinvestiční 

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

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

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů v rámci rozpočtového provizoria na leden roku 2022 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis  

na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 74/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb, na zajištění XXX. ročníku 

Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky 

 

Rozpočtovou změnu č. 75/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 197.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 

Nad Teplou, a to na úhradu části výdajů souvisejících s oslavami 135. výročí založení školy  
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Rozpočtovou změnu č. 76/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné 

odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR  

– Sasko schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 

republika 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 77/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 500.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy  

a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014 - 2020 

Česká republika – Bavorsko schváleného v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko 2014 – 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 78/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 241.731,26 Kč, z toho: 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 46.104,85 Kč ke krytí výdajů na cestovné, 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 2.583,41 Kč na pohonné hmoty, 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 193.043 Kč ke krytí mzdových výdajů.  

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související  

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, které budou v roce 2022 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 79/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 129.185,26 Kč, z toho: 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 42.907,25 Kč ke krytí výdajů na cestovné  

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 86.278,01 Kč ke krytí mzdových výdajů.  

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související  

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, které 

budou v roce 2022 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 80/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 87.256 Kč (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní zdroje KK) do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozním účtu kraje přímo související  

s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II (OPZ IV.), schváleného k realizaci  

a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj  

s chudobou, které budou v roce 2022 použity ke krytí mzdových výdajů uvedeného projektu. 

 

 

 

 

 



Usnesení z 62. jednání RKK dne 07.02.2022  č. j. KK/338/VZ/22 

 

09.02.2022  Strana 8 (celkem 36) 

 

Rozpočtovou změnu č. 81/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.078.639 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozním účtu 

kraje přímo související s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském 

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

které budou v roce 2022 použity ke krytí mzdových výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 82/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 566.512 Kč, z toho: 

- do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 15.922 Kč 

ke krytí výdajů na cestovné,  

- do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 550.590 Kč ke krytí mzdových výdajů.  

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související  

s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného k realizaci  

a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které budou v roce 2022 

použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 83/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  58.080 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_063/0012913) 

realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní škola a mateřská škola  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 84/2022 

- zapojení financování ve výši 410.558,40 Kč z části zůstatku zvláštního bankovního účtu ochrana 

životního prostředí k datu 31. 12. 2021 do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu 

dotací schválených z dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče 

o zeleň za rok 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 85/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.500.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody 

přímo související s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu 

RE:START II. v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc 

2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 86/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 436.022 Kč, z toho: 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 10.000 Kč ke krytí výdajů na cestovné 

- do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kanceláře ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 426.022 Kč na mzdové výdaje. 

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozních účtech kraje přímo související  

s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II.  

v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020,  
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které budou v roce 2022 použity ke krytí výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 87/2022 

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

za rok 2021 v celkové výši 2.136.952 Kč (95 % zdroje ÚZ 13013 + 5 % vlastní zdroje KK) do rozpočtu 

běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky v roce 2021 na provozním účtu kraje přímo související  

s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji II (OPZ III.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, které budou v roce 2022 použity ke krytí 

mzdových výdajů uvedeného projektu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 88/2022 

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

za rok 2021 ve výši 152.823 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci zakázky Personální hodnocení 

talentů a silných stránek zaměstnanců.  

 

Rozpočtovou změnu č. 89/2022 

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

za rok 2021 ve výši 114.950 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu smluvního závazku společnosti ROWAN LEGAL, 

advokátní kancelář s.r.o., na definování nadstandardních smluvních podmínek pro dodávky autobusů  

dle smluv na poskytování dopravní obslužnosti uzavřených mezi Karlovarským krajem a příslušnými 

dopravci 

 

Rozpočtovou změnu č. 90/2022 

 - přesun finančních prostředků ve výši ± 26.015 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru správa majetku 

Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem úhrady zpracování geometrických plánů pro změnu 

hranic pozemků v souvislosti s plánovanou realizací stavby "Cyklostezka Dalovice - Šemnice, chatová 

osada, I. etapa" a jejího následného majetkoprávního vypořádání 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Informace o doručení Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 3A 36/2021-100 ze dne 18. 1. 2022 

ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti spočívající v nevydání rozhodnutí o žádostech Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace o vrácení vratitelných 

přeplatků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 117/02/22 
 

- bere na vědomí doručený Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 3A 36/2021 - 100 ze dne 18. 1. 2022 

ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti spočívající v nevydání rozhodnutí o žádostech Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, o vrácení vratitelných přeplatků dle § 154  

a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, v celkové výši 5.932.226,00 Kč 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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4. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 118/02/22 
 

- schvaluje plány práce: 

komise pro rozdělování dotace jednotkám SDH obcí Karlovarského kraje 

komise sportovní 

komise bezpečnosti a prevence kriminality 

komise dopravní 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Centrální nákup elektrické energie na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 119/02/22 
 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro Karlovarský kraj, jeho zřízené organizace  

a jím ovládané společnosti - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy 

 

- schvaluje realizaci centrálního nákupu elektrické energie pro obce Karlovarského kraje, jejich zřízené 

organizace a jimi ovládané společnosti - centrální nákup prostřednictvím komoditní burzy 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 pro realizaci centrálního nákupu 

elektrické energie 

 

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup elektrické energie na období od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024 

formou aukčního nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,  

a to pro Karlovarský kraj, jeho zřízené organizace a jím ovládané společnosti a dále pro obce 

Karlovarského kraje, jejich zřízené organizace a jimi ovládané společnosti, které uzavřely smlouvu  

o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup elektrické energie 

 

- schvaluje dodatek č. 5 smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu 

elektrické energie na období 2023 - 2024 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s., dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER 

EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu 

elektrické energie na období 2023 - 2024 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 5 

smlouvy "O vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL  

EUROPE, a.s., pro konečné zákazníky - odběratel" realizací centrálního nákupu elektrické energie  

na období 2023 - 2024 prostřednictvím komoditní burzy POWER EXCHANGE CENTRAL  

EUROPE, a.s. 

 

- schvaluje vzorový dodatek č. 1 vzorové smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského 

kraje, jejich zřízenými organizacemi a ovládanými společnostmi o společném postupu při centralizovaném 

zadávání nákupu elektrické energie dle přílohy č. 3 
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- schvaluje uzavření dodatků č. 1 smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje, 

jejich zřízenými organizacemi a ovládanými společnostmi o společném postupu při centralizovaném 

zadávání nákupu elektrické energie, které již mají smlouvu o společném postupu s Karlovarským krajem 

uzavřenou 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatků č. 1 smluv 

mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje, jejich zřízenými organizacemi a ovládanými 

společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie, které již mají 

smlouvu o společném postupu s Karlovarským krajem uzavřenou 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a jeho zřízenými organizacemi a jím 

ovládanými společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie 

dle přílohy č. 5 

 

- schvaluje uzavření smluv mezi Karlovarským krajem a jeho zřízenými organizacemi a jím ovládanými 

společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie, které nemají 

smlouvu s Karlovarským krajem uzavřenou 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smluv  

mezi Karlovarským krajem a jeho zřízenými organizacemi a jím ovládanými společnostmi o společném 

postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie, které nemají smlouvu s Karlovarským 

krajem uzavřenou 

 

- schvaluje vzorovou smlouvu mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje, jejich zřízenými 

organizacemi a ovládanými společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu 

elektrické energie dle přílohy č. 7 

 

- schvaluje uzavření smluv mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje, jejich zřízenými 

organizacemi a ovládanými společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu 

elektrické energie, které nemají smlouvu s Karlovarským krajem uzavřenou 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smluv  

mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje, jejich zřízenými organizacemi a ovládanými 

společnostmi o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie, které nemají 

smlouvu s Karlovarským krajem uzavřenou 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dopisu zřízeným 

organizacím a ovládaným společnostem Karlovarského kraje a dále obcím Karlovarského kraje  

s oznámením a s nabídkou společného postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie 

 

- ukládá ředitelům zřízených organizací Karlovarským krajem, které se zúčastní centrálního nákupu 

elektrické energie, poskytnout veškerou součinnost při realizaci centrálního nákupu elektrické energie  

a poskytnout požadované podklady a uzavřít smlouvu o společném postupu pokud ji již nemají uzavřenou. 

 

- souhlasí s uhrazením celé částky vyměřené burzou POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 

za provedení centrálního nákupu elektrické energie z rozpočtu Karlovarského kraje, nerozúčtováním 

částky připadající na jednotlivé jeho zřízené organizace a jím ovládané společnosti a rozúčtováním částky 

připadající na jednotlivé obce Karlovarského kraje, jejich zřízené organizace a jimi ovládané společnosti 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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6. Dodatek č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 120/02/22 
 

- schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou 

ochrany přírody a krajiny ČR, IČO 62933591 dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem  

a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, IČO 62933591 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 6  

ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
7. Dobrota Karlovarského kraje 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 121/02/22 
 

- schvaluje realizaci soutěže Dobrota Karlovarského kraje 2022 v předloženém znění 

 

- schvaluje celkové předpokládané náklady ve výši max. 350 000 Kč na realizaci soutěže Dobrota 

Karlovarského kraje 2022 dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
8. "Podpora výměny zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

- v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02732/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 122/02/22 
 

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

s evidenčním číslem KK02732/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02732/2021 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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9. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - Kotlíková dotace III" - změna zdroje vytápění v projektu číslo 3_01_1474 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 123/02/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1474 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
10. Žádost o změnu dílčího projektu č. 3_01_130 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

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

dotace III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 124/02/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_130 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

- pozemky p.č. 1580/2, p.č. 1580/3, p.č. 1592/2 v k.ú. Toužim 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 125/02/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek parc. č. 1580/2 o výměře 52 m2, pozemek  

parc. č. 1580/3 o výměře 32 m2, pozemek parc. č. 1592/2 o výměře 123 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, 

zapsané na listu vlastnictví č. 1869 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště 

Karlovy Vary 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

parc. č. 1580/2, pozemku parc. č. 1580/3, pozemku parc. č. 1592/2, vše v k.ú. a obci Toužim, zapsané na 

listu vlastnictví č. 1869 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, 

příspěvkovou organizací, IČO 497 540 50, Žižkov 345, 364 52 Žlutice (jako prodávající na straně jedné), 

a panem xxxxx xxxxxx, trvale bytem: xxxxx, xxxxxx, (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531/3/11/2021  

ze dne 20.11.2021 ve výši 4.095 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

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

prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Střední lesnické škole 

Žlutice, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Střední lesnickou 

školu Žlutice, příspěvková organizace, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy,  

dle návrhu 
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Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
12. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1397/1 v k.ú. Rotava 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 126/02/22 
 

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

pozemku p.p.č. 1397/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1106-3/2019 z původního pozemku 

p.p.č. 1397/1 a označena jako pozemek p.p.č. 1397/5 o výměře 20 m2, v k.ú. a obci Rotava, a to formou 

smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Českou republikou - Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Nové 

Město, Praha 2, IČO 69797111 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně 

druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci 

 

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 

 

 
13. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, 

projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 127/02/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Karlovarské inovační centrum  

– zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových 

vod a výkon autorského dozoru projektanta, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka 

účastníka č. 1 Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210,  

s nabídkovou cenou 12 868 200,00 Kč bez DPH (15 570 522,00 Kč včetně DPH) 
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- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského 

dozoru projektanta dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského 

dozoru projektanta po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným 

dodavatelem - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210: 

- na cenu za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výši 11 915 000,00 Kč  

bez DPH (14 417 150,00 Kč včetně DPH), 

- na cenu hodinové sazby za autorský dozor ve výši 2 000 Kč bez DPH (2 420 Kč včetně DPH)  

do maximální výše 8 % nabídkové ceny za zpracování projektové dokumentace, max. 953 200,00 Kč  

bez DPH (1 153 372,00 Kč včetně DPH), 

tj. celkovou smluvní cenu v maximální výši 12 868 200,00 Kč bez DPH (15 570 522,00 Kč včetně DPH) 

 

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

dodavatelem – Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO 29029210 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
14. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – plné moci k zastupování Karlovarského 

kraje při jednání s úřady pro společnost PENTA PROJEKT s.r.o., v rámci plnění smlouvy o dílo  

na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru 

projektanta „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta - část 2 – Výstavba 

objektů G1, G2, G3“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 128/02/22 
 

- schvaluje udělení plné moci pro společnost PENTA PROJEKT s.r.o., IČO 47916621, sídlo Mrštíkova 

1166/12, 586 01 Jihlava, k veškerému jednání k vyřízení vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání 

stavebního povolení, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů  

a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

vztahující se k části 2/1 – výstavba objektu G1 s platností plné moci do 31. prosince 2023 dle návrhu,  

a to v rozsahu plné moci uvedené v příloze č. 1 

 

- schvaluje udělení plné moci pro společnost PENTA PROJEKT s.r.o., IČO 47916621, sídlo Mrštíkova 

1166/12, 586 01 Jihlava, k veškerému jednání k vyřízení vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání 

stavebního povolení, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů  

a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

vztahující se k části 2/2 – výstavba objektů G2, G3 s platností plné moci  do 31. prosince 2023 dle návrhu, 

a to v rozsahu plné moci uvedené v příloze č. 2 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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15. Žádost Hospodářské a sociální rady Sokolovska, z.s., o poskytnutí individuální dotace  

na podporu činnosti spolku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 129/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Hospodářské a sociální radě 

Sokolovska, z.s., IČO 70820112, na podporu činnosti spolku ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Hospodářskou a sociální 

radou Sokolovska, z.s., IČO 70820112, na podporu činnosti spolku ve výši 200.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
16. Žádost Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s., o poskytnutí individuální dotace na 

Čištění řeky Ohře 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 130/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace Krajskému sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.,  

IČO 03602036 na Čištění řeky Ohře 2022 ve výši 50.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Krajským sdružením MAS 

Karlovarského kraje, z. s., IČO 03602036 na Čištění řeky Ohře 2022 ve výši 50.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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17. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

- Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 131/02/22 
 

- ruší předchozí nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020: Ing. Jana Bělohoubková, MPA, vedoucí 

oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020: Mgr. Petra Banzetová, 

vedoucí oddělení přeshraničních projektů 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
18. Nominace do monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

- Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 132/02/22 
 

- ruší předchozí nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Sasko 2014-2020: Ing. Jana Bělohoubková, MPA, vedoucí 

oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020: Mgr. Petra Banzetová, 

vedoucí oddělení přeshraničních projektů 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
19. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 133/02/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 

účastníka HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, s nabídkovou  

cenou 1 769 304 Kč bez DPH (2 140 857,84 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o., Botanická 

238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, s nabídkovou cenou 1 769 304,00 Kč bez DPH (2 140 857,84 Kč 

včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice,  

IČO 25236431 

 

- pověřuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 

Dalovice, IČO 25236431 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
20. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 134/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí řediteli Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace, jako ocenění jeho pracovních zásluh v rámci dlouholeté kvalitní práce  

ve školství, ve výši dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
21. Žádost obce Kyselka o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 135/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu termínu využití  

a předložení vyúčtování poskytnuté dotace z Programu na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2021 obci Kyselka na projekt "Radošov, kostel sv. Václava  

- oprava krovu lodi kostela" a to tak, že poskytnuté finanční prostředky je možno využít na daný účel  

v roce 2022 a termín předložení závěrečného vypořádání dotace  se posunuje nejpozději do 15. 7. 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK 02451/2021,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

ev. č. KK 02451/2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. KK03700/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících  

ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 136/02/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.,  

dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem předmětného dodatku 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
23. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu u projektů „Nákup  

nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“,  

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 137/02/22 
 

- schvaluje podání Žádostí o podstatnou změnu spočívající v prodloužení doby realizace  

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“,  

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399, z důvodu prodloužení termínu 

ukončení realizace projektů v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje vedoucí projektů, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, vypracováním  

a podpisem Žádostí o výše uvedenou podstatnou změnu v projektech „Nákup nízkoemisních  

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační  

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 v informačním systému  

MS 2014+ 

 

- ukládá odboru řízení projektů zapracovat do Žádostí o podstatnou změnu případné připomínky Řídícího 

orgánu IROP v informačním systému MS 2014+ 
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Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
24. Nemocnice Sokolov – nájemné vs. příspěvek na náklady na správu, údržbu a opravy za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 138/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o vzájemné fakturaci mezi  Karlovarským krajem a společností Nemocnice 

Sokolov s.r.o. týkající se nájemného a příspěvku na náklady na správu, údržbu a opravy za rok 2021  

v souladu se společnou dohodu o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti  

s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících,  

ev. č KK 01807/2018, ze dne 22. 6. 2018 

 

- schvaluje v souladu s článkem 15.2. společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv 

uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností  

z nich vyplývajících, ev. č KK 01807/2018, ze dne 22. 6. 2018 výčet akcí realizovaných na nemovitém 

majetku Karlovarského kraje v rámci správy, údržby a oprav v hodnotě 6.746.107,00 Kč bez DPH 

/8.162.789,47 Kč vč. DPH, na základě kterých byly vyúčtovány třetími osobami společnosti Nemocnice 

Sokolov s.r.o., plnění související se správou, opravami a údržbou 

 

- bere na vědomí čestné prohlášení ve věci určení charakteru majetku dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
25. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace 

opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 139/02/22 
 

- 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 

„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková jednotková cena včetně DPH“ pro hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin  

v Karlovarském kraji 2022“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení 

výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

 

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

„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“:  

 

• Václav Drofa, Slepá 853/7, 350 02 Cheb, IČO 46826629 

• KHL-EKO, a.s., Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO 26160277 

• Zahradní a parková spol. s r.o., Petra Bezruče 360, 353 01 Velká Hleďsebe, IČO 25205978 

• Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068 
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• PROVAST, s.r.o., Sportovní 518, 357 33 Loket, IČO 29083052 

• Marles s.r.o., Studentská 71, 323 00 Plzeň, IČO 29116724 

• RECYS – MACH s.r.o., Citice 1, 356 01 Sokolov, IČO 26344955 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Patrik Pizinger 

Ing. Martin Ševic 

Ing. Adéla Dolanská 

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Michal Šťovíček 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Jindřich Čermák 

Mgr. Robert Pisár 

Bc. Pavel Čekan 

Jana Chochelová, DiS. 

Ing. Vít Venhoda 

Ing. Helena Baranovská 

Monika Drobilová 

Ing. Zora Bolková 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
26. Schválení převzetí provozu sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 140/02/22 
 

- bere na vědomí usnesení RM č. 642/20/2021 z 20. schůze Rady města Chebu konané dne 02.12.2021  

- souhlas se zahájením jednání s Karlovarským krajem o předání provozu, majetku a činnosti sociální 

služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík, se sídlem Dragounská 931/38, 352 02 Cheb 2, 

Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Cheb, 

Karlovarskému kraji (příloha č. 1) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převzetí provozu, majetku  

a činnosti sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík, se sídlem Dragounská 

931/38, 352 02 Cheb 2, Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Cheb, IČO 70887985, se sídlem Pastýřská 4, 350 02 

Cheb, a následné organizační začlenění služby pod příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se 

zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, IČO 72046881, se sídlem: 

Sokolov, Slavíčkova 1701, 356 01, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj, a to s účinností od 01.01.2023 

 

- bere na vědomí Harmonogram činností spojených s převzetím provozu, majetku a činnosti sociální 

služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík, se sídlem Dragounská 931/38, 352 02 Cheb 2, 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace,  

jejímž zřizovatelem je město Cheb, IČO 70887985, se sídlem Pastýřská 4, 350 02 Cheb, a jeho následným 

organizačním začleněním pod příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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"SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, IČO 72046881, se sídlem: Sokolov, Slavíčkova 1701, 

356 01, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj, dle návrhu 

 

- ukládá odboru správa majetku oslovit město Cheb a zahájit jednání o bezúplatném převodu nemovitých 

a movitých věcí sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík, se sídlem Dragounská 

931/38, 352 02 Cheb 2, ve správě Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, 

jejímž zřizovatelem je město Cheb, IČO 70887985, se sídlem Pastýřská 4, 350 02 Cheb, do vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřením do správy Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“  

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru sociálních věcí realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
27. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 

- 2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 141/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 - 2. část v souhrnné  

výši 65.700.000 Kč dle tabulky v příloze 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
28. Využívání krátkodobých termínovaných vkladů ke zhodnocení volných provozních finančních 

prostředků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 142/02/22 
 

- pověřuje vedoucí odboru finančního zajišťováním alokace volných provozních finančních prostředků  

na termínovaných účtech u spolupracujících bankovních ústavů v maximální výši 500 mil. Kč 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního uzavíráním a podpisem smluv o vedení termínovaných účtů  

a podepisováním žádostí souvisejících s jejich administrací 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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29. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 143/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o kandidátovi ke zvolení přísedícím Krajského soudu v Plzni 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zvolit Mgr. Jiřího Steidla, MBA, přísedícím 

Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
30. Schválení dopisu ministru spravedlnosti ve věci zřízení plnohodnotné pobočky krajského soudu 

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 144/02/22 
 

- schvaluje znění dopisu pro ministra spravedlnosti ve věci zřízení plnohodnotné pobočky krajského 

soudu v Karlovarském kraji a souhlasí s jeho odesláním 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

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

 

 
31. Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu - uzavření smlouvy s Plzeňským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 145/02/22 
 

- souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci v evropských záležitostech mezi Karlovarským krajem  

a Plzeňským krajem 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dohody o spolupráci  

v evropských záležitostech mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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32. Poskytnutí finančního daru handicapovanému sportovci panu xxxxx xxxxxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 146/02/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 25 000,- Kč panu xxxxx xxxxxx jako finanční podporu 

Karlovarského kraje handicapovanému sportovci na částečné uhrazení nákladů závodní sezony 2022 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
33. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu kulturních aktivit  

v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 147/02/22 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2022  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2022  

v celkové výši 3.823.000 Kč, dle přílohy č. 1 

 

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

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu kulturních aktivit v roce 2022 s žadateli dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 

schválených Radou Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2022 dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2021 v celkové výši 677.000 Kč, dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2022  

s žadateli dle přílohy č. 2 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského 

kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit schválených Zastupitelstvem Karlovarského 

kraje dle přílohy č. 2 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

- informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje 

- předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu radní  

pro oblast kultury a památkové péče, a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál 

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

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

a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 148/02/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální dotace subjektům  

dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
35. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných 

služeb sociální prevence II 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 149/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací  

na zajištění sociálních služeb v roce 2022 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II 

v celkové výši 27.393.500 Kč, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 25.443.900 Kč (z toho max. 5 % 

spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 1.272.195 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 1.949.600 Kč,  

dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II dle přílohy 
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Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
36. Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 150/02/22 
 

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1295/11/21 ze dne 22.11.2021 z důvodu nesoučinnosti 

vybraného dodavatele CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO 05725674,  

s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby 

Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

- vylučuje účastníka č. 1 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO 05725674, 

ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby 

Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, na základě § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 

nabídka účastníka č. 2 společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,  

IČO 29029210, s nabídkovou cenou 27.770.000 Kč bez DPH (tj. 33.601.700 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby 

Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení 

stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení,  

s vybraným dodavatelem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210,  

na cenu: 

- za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výši 26.076.000 Kč bez DPH  

- hodinové sazby za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na stavební práce a dodavatele 

vybavení ve výši 650 Kč bez DPH do maximální výše 160 účtovatelných hodin 

- hodinové sazby za autorský dozor ve výši 650 Kč bez DPH do maximální výše 2.000 účtovatelných 

hodin 

- měsíční sazby za zajištění společného datového prostředí ve výši 10.000 Kč bez DPH  

tj. celkovou smluvní cenu v předpokládané výši 27.770.000 Kč bez DPH (tj. 33.601.700 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy  

s vybraným dodavatelem společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,  

IČO 29029210 
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Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
37. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – podání 

Žádosti o podstatnou změnu v monitorovacím systému MS 2014+ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 151/02/22 
 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu projektu v realizaci „Ochrana, zefektivnění správy, 

zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, v monitorovacím systému MS 2014+ z důvodu změny umístění čísla 

bankovního účtu kraje v informačním systému poskytovatele dotace 

 

- ukládá odboru řízení projektů podat žádost o podstatnou změnu projektu prostřednictvím 

monitorovacího systému MS 2014+ a pověřuje vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, podpisem žádosti 

o změnu 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
38. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí  

- rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 152/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové výši 1.050.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí v celkové 

výši 1.050.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních akcí v celkové výši 1.450.000 Kč dle přílohy č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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39. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 153/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v celkové  

výši 6.350.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí  

a mládeže v celkové výši 6.350.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit dětí a mládeže v celkové výši 16.300.000 Kč dle přílohy č. 2, s připomínkou uvedenou 

v zápise 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
40. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení - rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 154/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v celkové  

výši 7.999.700 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení v celkové výši 7.999.700 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru  

v návrhu č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 91/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.045.680 Kč  

v rámci rozpočtu příspěvků cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Jedná se o dotace z Programu na podporu 

údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji. 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

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

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
41. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového 

sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 155/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu v celkové výši 715.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu  

v celkové výši 715.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vrcholového sportu v celkové výši 4.785.000 Kč dle přílohy č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 156/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 28.500 Kč Základní 

umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75006472, na úhradu poplatku  

za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží základních uměleckých škol v Karlovarském 

kraji 

 

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

kraje ve výši 28.500 Kč Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace,  

IČO 75006472, na úhradu poplatku za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží 

základních uměleckých škol v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 93/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.500 Kč  

v rámci běžného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  
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na poskytnutí individuální dotace pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí v oblasti školství Základní 

umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace. Finanční prostředky jsou určeny  

na úhradu poplatku za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží a přehlídek základních 

uměleckých škol v Karlovarském kraji pro rok 2022. 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

 

 
43. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Revitalizace areálu Sokolovského 

zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 157/02/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace areálu Sokolovského 

zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace, kdy jako 

nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 3 společnosti JURICA a.s., Boží Dar 176, 

362 62, IČO 26384795, s maximální nabídkovou cenou 2.138.400 Kč bez DPH (2.587.464 Kč  

včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy  

SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební 

úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP – projektová dokumentace, po marném uplynutí lhůt  

k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem JURICA a.s., Boží Dar 176,  

362 62, IČO 26384795, na cenu: 

- za zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a poskytnutí součinnosti v průběhu 

zadávacího řízení na stavební práce a dodávku vybavení ve výši 1 980 000 Kč bez DPH (2 395 800 Kč 

včetně DPH) a  

- na hodinovou sazbu za autorský dozor ve výši 550 Kč bez DPH (665,50 Kč včetně DPH), která bude 

hrazena dle skutečně odpracovaných a vykázaných hodin a nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku 

rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na stavební práce a dodávku vybavení  

tj. v maximální výši 158 400 Kč bez DPH (191 664 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá Ing. Michaelovi Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem společností JURICA a.s., Boží  

Dar 176, 362 62, IČO 26384795 

 

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem společností JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62,  

IČO 26384795 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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44. Změna usnesení č. RK 39/01/22 - Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava" - schválení předprojektové přípravy projektu 

a podání žádosti o dotaci na předprojektovou přípravu do Výzvy č. OPST PP-1/2021 vyhlášené  

v rámci Národního programu Životní prostředí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 158/02/22 
 

- nahrazuje usnesení č. RK 39/01/22 tímto usnesením: 

 

• bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

• souhlasí s předložením projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K 

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

výši 1,4 mil. Kč vč. DPH k projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K" do výzvy OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu 

strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu 

"Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava"  

ve výši 1.260.000 Kč vč. DPH, tzn. 90 % celkových uznatelných výdajů projektu, v případě, že bude 

strategický projekt schválen 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování projektu 

"Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K - předprojektová příprava"  

ve výši 140.000 Kč vč. DPH, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu, v případě, že bude 

strategický projekt schválen 

 

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

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

- 4K - předprojektová příprava" 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
45. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 159/02/22 
 

- schvaluje neposkytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v celkové výši 4 205 000 Kč dle tabulky, která je  

přílohou č. 1 
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- schvaluje zařazení vybraných žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022  

v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí do zásobníku odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dle tabulky, která je přílohou č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí se subjekty  

dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, radní pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území Karlovarského kraje schválených Radou 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 94/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 6 000 000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na navýšení dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí na území Karlovarského kraje. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje  

dne 31. 1. 2022 usnesením č. ZK 14/01/22. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí v celkové výši 15 795 000 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zařazení vybraných žádostí o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí do zásobníku odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dle tabulky, 

která je přílohou č. 4 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí se subjekty dle tabulky, která je přílohou č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, radní pro oblast 

kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zajistit provedení 

všech administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací, zejména připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu 
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radní pro oblast kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam 

poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
46. Změna usnesení č. RK 19/01/22 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 160/02/22 
 

- nahrazuje usnesení č. RK 19/01/22 tímto usnesením: 

 

Rada Karlovarského kraje 

 

• bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

– předprojektová příprava" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předběžný záměr financování 

přípravného projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů pro přípravu projektu „Krajský 

business park Sokolov – předprojektová příprava“ ve výši max. 1 000 000 Kč 

 

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

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

projektů vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na poskytnutí podpory  

na předprojektovou přípravu strategického projektu Krajský business park Sokolov do Operačního 

programu Spravedlivá transformace 

 

• jmenuje  

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

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

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

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

Ing. arch. Janu Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje  

 

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

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

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

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

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

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

organizace 
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47. Žádost MAS Sokolovsko o.p.s., o navýšení individuální dotace na akci Projektová dokumentace 

na most přes Rolavu u Přebuzi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 161/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navýšení investiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro MAS Sokolovsko o.p.s., IČO 27962008, na akci Projektová dokumentace  

na most přes Rolavu u Přebuzi o částku 56.200 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě KK04396/2021 o navýšení dotace o 56.200 Kč na akci Projektová dokumentace na most  

přes Rolavu u Přebuzi pro MAS Sokolovsko o.p.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit pana Patrika Pizingera, člena rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení podpisem dodatku č. 1 

veřejnoprávní smlouvy KK04396/2021 o navýšení dotace o 56.200 Kč na akci Projektová dokumentace  

na most přes Rolavu u Přebuzi 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru regionálního rozvoje 

zveřejnit schválený dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy KK04396/2021 o navýšení dotace o 56.200 Kč  

na akci Projektová dokumentace na most přes Rolavu u Přebuzi pro MAS Sokolovsko o.p.s.,  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 92/2022 - přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů kapitoly Příspěvky 

cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 56.200 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí 

investiční individuální dotace MAS Sokolovsko o.p.s., na akci Projektová dokumentace na most  

přes Rolavu u Přebuzi 

 

Termín kontroly: 07.03.2022 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
48. Nefinanční podpora Karlovarského kraje v projektu "Vznik cykloregionu Bavorsko-české lázně 

– od teorie k praxi"/"Etablierung der Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder – von der Theorie zur 

Praxis" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 162/02/22 
 

- schvaluje nefinanční podporu Karlovarského kraje  v projektu "Vznik cykloregionu Bavorsko-české 

lázně – od teorie k praxi"/"Etablierung der Radregion Bayerisch-Böhmische Bäder – von der Theorie zur 

Praxis" 

 

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

a projektového řízení, podpisem všech relevantních dokumentů v rámci nefinanční podpory projektu 

"Vznik cykloregionu Bavorsko-české lázně - od teorie k praxi"/"Etablierung der Radregion Bayerisch-

Böhmische Bäder - von der Theorie zur Praxis" 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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49. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu - Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 163/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.,  

ve výši 7.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 se subjektem 

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
50. Dohoda o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého 

majetku a nájemní smlouvou za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 164/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku,  

ze dne 08.09.2020, ev. č. KK 01978/2020, a nájemní smlouvou ze dne 30.05.2014,  

ev. č. KK 01312/2014-00 

 

- schvaluje v souladu s článkem 5.3 smlouvy o správě a údržbě nemovitého majetku,  

ev. č. KK01978/2020, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., výčet 

akcí realizovaných na nemovitém majetku Karlovarského kraje v rámci údržby a technického zhodnocení 

v hodnotě 18.773.889,71 Kč bez DPH/22.521.108,18 Kč vč. DPH 

 

- bere na vědomí čestná prohlášení ve věci určení charakteru majetku 

 

- bere na vědomí že dílčí doložené dodavatelské daňové doklady ve výši 8.719.157,95 Kč bez DPH  

v rámci vzájemného zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku, ze dne 08.09.2020,  

ev. č. KK 01978/2020, a nájemní smlouvou ze dne 30.05.2014, ev. č. KK 01312/2014-00, nebyly  

ze strany Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke dni 27.01.2022 uhrazeny 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., uhradit dílčí daňové doklady uvedené v přechodím bodě 

nejpozději do 30.09.2022, a o té skutečnosti informovat odbor zdravotnictví 

 

- schvaluje dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku  

a nájemní smlouvou, dle návrhu 



Usnesení z 62. jednání RKK dne 07.02.2022  č. j. KK/338/VZ/22 

 

09.02.2022  Strana 36 (celkem 36) 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dohody o vzájemném zápočtu 

závazků a pohledávek mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souladu se 

smlouvou o správě a údržbě nemovitého majetku a nájemní smlouvou 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
51. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zadání veřejné 

zakázky na pořízení návrhové studie interiéru Císařské lázně Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 165/02/22 
 

- schvaluje výjimku z čl. IX předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - spočívající v možnosti zadat veřejnou zakázku 

malého rozsahu na pořízení návrhové studie interiéru Císařských lázní, jakožto zakázku na služby dle § 27 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů přímým zadáním 

jednomu dodavateli, společnosti Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., IČO 01422294, se sídlem Grafická 

831/20, Smíchov, 150 00 Praha 5, v maximální částce 649.000 Kč bez DPH, tj. 785.290 Kč vč. DPH 

 

- ukládá řediteli Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve spolupráci s odborem 

legislativním a právním a krajský živnostenský úřad zajistit veškeré úkony související s přípravou  

a zadáním smlouvy na pořízení návrhové studie interiéru Císařských lázní 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu spolupracovat na zadání  

a konkrétní definici požadavku na interiér Císařských lázní a následně spolupracovat při řešení předmětu 

plnění návrhové studie 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 95/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši celkem 360.000 Kč (tato alokace byla 

schválena usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022) a dále přesun rozpočtových prostředků  

ve výši ± 425.290 Kč z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního na rok 2022  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční 

prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Císařské lázně jako neinvestiční 

příspěvek na pořízení návrhové studie interiéru Císařských lázní. 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.  Patrik Pizinger v. r. 

          hejtman      ověřovatel  

 Karlovarského kraje 


