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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 64. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 17. února 2022 (mimo řádný termín) 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:13 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 9 radních)  

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek   

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního  

systému KKN“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

RK 171/02/22 

2. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 172/02/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

- pí Oľgu Halákovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“,  

reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 171/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci  

o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“,  

reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 financovaného v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., o prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnici a.s., vůči 

Karlovarskému kraji vyplývajícího: 

- z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„Modernizace provozního informačního systému KKN“, ev. č. KK02519/2018 ze dne 22.07.2018  

ve výši 6.000.052,10 Kč a  

- z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 

realizace projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, ev. č. KK02523/2018  

ze dne 24.07.2018 ve výši 1.058.832,70 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením  

§ 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominutí 

dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 6.000.052,10 Kč vyplývajícího z veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace 

provozního informačního systému KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou  

nemocnicí a.s., ev. č. KK02519/2018 ze dne 22.07.2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením  

§ 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prominutí 

dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 1.058.832,70 Kč vyplývajícího z veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu 

„Modernizace provozního informačního systému KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK02523/2018 ze dne 24.07.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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2. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 172/02/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a navazující žádost o výjimku z předpisu 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, 

článku VIII. odst. 3, a uzavření objednávky napřímo s advokátní kanceláří na vypracování právního 

stanoviska 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a schvaluje uzavření objednávky napřímo s advokátní 

kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,  

na poskytování právních služeb pro vypracování stanoviska dle zadání uvedeném v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.   Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

           hejtman         náměstek hejtmana 

 Karlovarského kraje 


