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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 63. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 14. února 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:20 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák (videokonferenčně), pí Haláková, Ing. Hromádko,  

Mgr. Pisár (celkem 9 radních)  

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 2. část 

RK 166/02/22 

2. Zpráva o průběhu realizace „Územní studie vyhodnocení územních nároků 

plánovaného rozvoje průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

RK 167/02/22 

3. Projekt „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain 

(BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem 

mozků (BRAINY)“ - příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu 

Interreg Central Europe 2021-2027 

RK 168/02/22 

4. Projekt „Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“  

– příprava a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 

2021-2027 

RK 169/02/22 

5. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2022 RK 170/02/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- pí Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

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

- 2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 166/02/22 
 

- schvaluje revokaci usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 141/02/22 ze dne 7. 2. 2022 

 

- 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 70.200.000 Kč dle tabulky v příloze 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
2. Zpráva o průběhu realizace „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje 

průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 167/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o pořízení „Územní studie vyhodnocení územních nároků plánovaného rozvoje 

průmyslu na území Mikroregionu Sokolov – východ“ 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 

 
3. Projekt „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“ 

/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ - příprava  

a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 2021-2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 168/02/22 
 

- schvaluje  

a) zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., do projektu „Counteracting Unequal Regional 

Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje 

způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ v roli projektového partnera 
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b) zapojení Karlovarského kraje do projektu „Counteracting Unequal Regional Development Caused  

by Brain Drain (BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků 

(BRAINY)“ v roli asociovaného partnera 

c) zařazení projektu „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“ 

/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“  

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain 

(BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“   

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain (BRAINY)“/„Potírání 

nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ ve výši max. 5 000 000 Kč, 

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěrů 

b) vlastní spolufinancování projektu „Counteracting Unequal Regional Development Caused by Brain Drain 

(BRAINY)“/„Potírání nerovnoměrného územního rozvoje způsobeného únikem mozků (BRAINY)“ ve výši 

max. 1.000 000 Kč, tzn. 20% celkových uznatelných výdajů projektu, z Fondu budoucnosti,  

případně z úvěrů 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 

 
4. Projekt „Entrepreneur of the Future (EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“ – příprava  

a realizace projektu kofinancovaného z programu Interreg Central Europe 2021-2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 169/02/22 
 

- schvaluje  

a) zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., do projektu „Entrepreneur of the Future 

(EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“ v roli projektového partnera 

b) zařazení projektu „Entrepreneur of the Future (EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“ do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Entrepreneur of the Future (EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“  

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Entrepreneur of the Future (EFU)“/„Podnikatel budoucnosti (EFU)“ ve výši max. 3 500 000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěrů 

b) vlastní spolufinancování projektu „Entrepreneur of the Future (EFU)“/ „Podnikatel budoucnosti (EFU)“ 

ve výši max. 700 000 Kč, tzn. 20% celkových uznatelných výdajů projektu, z Fondu budoucnosti,  

případně z úvěrů 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 
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5. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 170/02/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Petr Kulhánek v. r.  Bc. Pavel Čekan v. r. 

           hejtman         ověřovatel  

 Karlovarského kraje 

 


