
 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“). 

 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 65. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 21. února 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:20 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Burešová        

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.02.2022 RK 173/02/22 

2. Rozpočtové změny RK 174/02/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 175/02/22 

4. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku RK 176/02/22 

5. Plán práce komise Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 RK 177/02/22 

6. Uzavření dohody o spolupráci mezi Českou agenturou pro standardizaci, státní 

příspěvková organizace, a Karlovarským krajem v rámci programu pilotních 

projektů koncepce BIM mezi agenturou a realizátorem projektu 

RK 178/02/22 

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

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

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

RK 179/02/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

RK 180/02/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

RK 181/02/22 

10. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Lipová - část pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Palič 

 

 

 

 

RK 182/02/22 



Usnesení z 65. jednání RKK dne 21.02.2022  č. j. KK/394/VZ/22 

 

21.02.2022  Strana 2 (celkem 36) 

 

11. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 402/1 a p.p.č. 402/2  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a pozemky p.p.č. 761/26, p.p.č. 761/27  

a část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Drmoul a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2048/102,  

p.p.č. 2048/103 a p.p.č. 2048/94  v k.ú. Drmoul z majetku obce Drmoul  

do majetku Karlovarského kraje  

RK 183/02/22 

12. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 v k.ú. Staré 

Sedlo u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo  

a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 364 a p.č. 365 v k.ú. Staré Sedlo  

u Sokolova z majetku obce Staré Sedlo do majetku Karlovarského kraje  

RK 184/02/22 

13. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Sokolov 

RK 185/02/22 

14. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Hartoušov, Cheb, Lazy a Stará Voda  

u Mariánských Lázní 

RK 186/02/22 

15. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovité 

věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemků  

p.č. 11/1 a p.č. 107 v k.ú. Nová Víska u Ostrova 

RK 187/02/22 

16. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - Schválení realizace zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku část 2 „Generel Karlovarské krajské nemocnice  

– 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

RK 188/02/22 

17. Žádost Národního institutu pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s.,  

o poskytnutí individuální dotace na zajištění činnosti odborných konzultantů  

pro oblast bezbariérového užívání staveb v souladu s vyhláškou č. 398/2009  

ve správním obvodu Karlovarského kraje 

RK 189/02/22 

18. Odměna ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace – 2. pololetí 2021  

RK 190/02/22 

19. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 

za rok 2021 

RK 191/02/22 

20. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na jmenovité akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2022  

RK 192/02/22 

21. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. RK 193/02/22 

22. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rámcová 

dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“ 

RK 194/02/22 

23. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 136/02/22 ze dne 07.02.2022 RK 195/02/22 

24. Zrušení veřejné zakázky s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

Schválení realizace výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba 

výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech 

– zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru projektanta“ 

RK 196/02/22 

25. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s RK 197/02/22 

26. Poskytnutí finančního daru na podporu projektu Sociální automobil Vesničce SOS 

v Karlových Varech  

RK 198/02/22 

27. Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. Škoda Fabia 1,2, RZ 1K7 6462,  

a zn. Ford Tranzit 420 L, RZ 1K4 0390, ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

svěřeného k hospodaření Domovu pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, příspěvková organizace 

RK 199/02/22 

28. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace  

RK 200/02/22 

29. Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace  

RK 201/02/22 
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30. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících 

v Karlovarském kraji  

RK 202/02/22 

31. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ – informace o projektu, podání žádosti o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU 

a schválení závazného finančního příslibu projektu, registrační číslo projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305  

RK 203/02/22 

32. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském 

kraji – lázeňské vouchery" - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

RK 204/02/22 

33. Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby 

splatnosti návratné finanční výpomoci 

RK 205/02/22 

34. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - XXV“ pro část 54, 55, 56 a 57 

veřejné zakázky  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

RK 206/02/22 

35. Návrh dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 01.07.1993 uzavřené  

mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Základní školou a střední školou 

Karlovy Vary, příspěvková organizace na objekt školy v ulici Svahová 1169/26  

v Karlových Varech 

RK 207/02/22 

36. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace  

- informace k pracovněprávnímu sporu  

RK 208/02/22 

37. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna stávajících 

rozvodů kanalizace – objekt A.“ pro Domov mládeže a školní jídelnu  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 209/02/22 

38. Příprava EPC projektů  za pomoci evropského programu ELENA RK 210/02/22 

39. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a odměňování jejich 

ředitelů 

RK 211/02/22 

40. Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2022 

RK 212/02/22 

41. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti  

s neposkytnutím souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu  

RK 213/02/22 

42. Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace 

objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 214/02/22 

43. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, 

Císařské lázně – koncertní sál“, realizované v rámci projektu „Císařské lázně  

– koncertní sál“ 

RK 215/02/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

24. 

 

 

Zrušení veřejné zakázky s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

Schválení realizace výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

25. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s. 

26. 

 

Poskytnutí finančního daru na podporu projektu Sociální automobil Vesničce SOS  

v Karlových Varech  

27. 

 

 

Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. Škoda Fabia 1,2, RZ 1K7 6462, a zn. Ford 

Tranzit 420 L, RZ 1K4 0390, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření 

Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

28. 

 

Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace  

29. 

 

Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 

organizace  

30. 

 

Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji 

31. 

 

 

Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

– informace o projektu, podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního příslibu projektu, 

registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305  

32. 

 

 

Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery"  

- odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

33. 

 

Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby splatnosti 

návratné finanční výpomoci 

34. 

 

 

Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - XXV“ pro část 54, 55, 56 a 57 veřejné zakázky  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

35. 

 

 

Návrh dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 01.07.1993 uzavřené mezi Statutárním městem 

Karlovy Vary a Základní školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace  

na objekt školy v ulici Svahová 1169/26 v Karlových Varech 

36. 

 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace - informace  

k pracovněprávnímu sporu 
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37. 

 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna stávajících rozvodů 

kanalizace – objekt A.“ pro Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

38. Příprava EPC projektů  za pomoci evropského programu ELENA 

39. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a odměňování jejich ředitelů 

40. 

 

Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2022 

41. 

 

Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti  

s neposkytnutím souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu 

42. 

 

Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy 

Vary" 

43. 

 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Císařské lázně  

– koncertní sál“, realizované v rámci projektu „Císařské lázně – koncertní sál“ 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.02.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 173/02/22 
 

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

21.02.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.02.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 174/02/22 
 

- schvaluje 

 Rozpočtovou změnu č. 96/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  152.265 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních 

prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se  

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

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

využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014465) 

realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 97/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 403.027 Kč (zdroje kraj 5 % + zdroje  

ÚZ 95 %) na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II (OPZ IV.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 
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Rozpočtovou změnu č. 98/2022 

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

za rok 2021 ve výši 4.165.518 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu případných sankcí a odvodů za porušení 

rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Rozpočtovou změnu č 99/2022 

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

za rok 2021 ve výši 131.816,25 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory Palatinum s.r.o., v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

na základě dohody o splátkách. 

 

Rozpočtovou změnu č. 100/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.487.186,48 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci finančního vypořádání 

se státním rozpočtem za rok 2021. Jedná se o neinvestiční účelové dotace, které byly Karlovarskému kraji 

vráceny školami a školskými zařízeními v lednu a únoru 2022 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých  

v roce 2021 z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na přímé výdaje a na 

rozvojové programy u právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení (rozpis 

vratek jednotlivých škol a školských zařízení je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3).  

 

Rozpočtovou změnu č. 101/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.298.562,65 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru 

bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou 

určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov do fondu 

investic na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.   

 

Rozpočtovou změnu č. 102/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000 Kč z rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění akce s názvem Kraj 

dokořán 

 

Rozpočtovou změnu č. 103/2022 

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

za rok 2021 ve výši 2.100.000 Kč rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro rok 2022. Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura rozvoje podnikání 

z titulu rozšíření činnosti o zajištění aktivit vztahujících se k přípravě a realizaci Fondu pro spravedlivou 

transformaci. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 104/2022 

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

za rok 2021 do běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům pro rok 2022 ve výši 17.300 Kč. Finanční prostředky jsou určené  

na poskytnutí neinvestiční dotace “RC Zvoneček, z.s.“ v rámci programu Podpora aktivní činnosti seniorů.  

 

Rozpočtovou změnu č. 105/2022 

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

za rok 2021 ve výši 157.300 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování zakázky „Aplikace Vnitřní předpisy“ 
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Rozpočtovou změnu č. 106/2022 

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

za rok 2021 ve výši 302.500 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování zakázky „Expertní konzultační 

služby k veřejné zakázce na provedení analýzy Webového portálu KK“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 107/2022 

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

za rok 2021 ve výši 369.655 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování zakázky „Převod portálu krizového 

řízení BEZPORT“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 108/2022 

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

za rok 2021 ve výši 292.132 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru informatiky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na financování zakázky „Upgrade aplikace 

KEVIS“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 109/2022 

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

za rok 2021 ve výši 25.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství  

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na slavnostní vyhlášení výtvarné 

soutěže pro školy v Karlovarském kraji v rámci společného projektu Karlovarského kraje a společnosti 

EKOKOM a.s. 

 

Rozpočtovou změnu č. 110/2022 

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

za rok 2021 ve výši 59.290 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství  

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování vyhodnocení  

„Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje za rok 2020“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 111/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.113.321 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství  

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na zpracování „Plánu pro zvládání 

sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje.“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 112/2022 

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

za rok 2021 ve výši 40.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství  

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na zpracování posudku o prevenci 

závažných havárií k dokumentaci „Bezpečnostní program Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 113/2022 

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

za rok 2021 ve výši 242.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství  

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na zpracování oznámení  

a vyhodnocení vlivů koncepce „Regionální surovinová koncepce Karlovarského kraje.“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 114/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.096.561,73 Kč (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu 

přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol  

v Karlovarském kraji 2021/2022 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
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pomoci. Finanční prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi  

a Karlovarským krajem, které se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství  

s finančním příspěvkem. 

 

Rozpočtovou změnu č. 115/2022 

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

ve výši 700.000 Kč do rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí motivačních příspěvků jako podpora specializačního vzdělávání 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 

pro děti a dorost v Karlovarském kraji 

 

Rozpočtovou změnu č. 116/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 12.554.100 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení a odolnost na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie „Next Generation EU“ 

kromě prostředků z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel. Dotace je poskytnuta 

na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  

č. MSMT-1899/2022-6 ze dne 31. ledna 2022 na realizaci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky 

jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarský krajem ve výši 2.166.450 Kč  

a pro a školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje ve výši 

10.387.650 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2) na zajištění 

individuálního nebo skupinového doučování žáků. 

 

Rozpočtovou změnu č. 117/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 900.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky budou zapojeny  

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 118/2022 - zapojení financování z vázaných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.207.840 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů 

Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené  

na financování veřejné zakázky „Nový webový portál karlovarského kraje“. 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 175/02/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 2. 2022 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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4. Schválení smluv o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 176/02/22 
 

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

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxx  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí 

a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 

1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a lékaře xxxxx a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Chebu mezi Karlovarským krajem a xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

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

PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Chebu mezi Karlovarským krajem a xxxxx a Karlovarskou krajskou  

nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance oddělení  

ARIM nemocnice v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxx a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance interního oddělení 

nemocnice v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxx  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních 

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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5. Plán práce komise Rady Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 177/02/22 
 

- schvaluje plán práce komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie  

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
6. Uzavření dohody o spolupráci mezi Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvková 

organizace, a Karlovarským krajem v rámci programu pilotních projektů koncepce BIM  

mezi agenturou a realizátorem projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 178/02/22 
 

- schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvková 

organizace, a Karlovarským krajem v rámci programu pilotních projektů koncepce BIM mezi Agenturou  

a realizátorem projektu s názvem "Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje" 

 

- ukládá Ing. Tomášovi Brtkovi, vedoucímu odboru investic, činit úkony spojené s uzavřením dohody  

s Českou agenturou pro standardizaci, státní příspěvková organizace v rámci programu pilotních projektů 

koncepce BIM mezi agenturou a realizátorem projektu s názvem "Společné operační středisko složek 

integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje" 

 

- pověřuje Ing. Tomáše Brtka podpisem dohody o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci, státní 

příspěvková organizace, v rámci programu pilotních projektů koncepce BIM mezi Agenturou  

a realizátorem projektu s názvem "Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému 

Karlovarského kraje" 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

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

XXXI. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 179/02/22 
 

- schvaluje 

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

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

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

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla  

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

III", dle přílohy 2 
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- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

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

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
8. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 180/02/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20812, pozemek p.p.č. 2098/1 v k.ú. Dlouhá 

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 345-8262/2021 ze dne 18.10.2021 (umístění 

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

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2143, pozemek p.p.č. 958 v k.ú. Háje  

u Chebu, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a.s., 

dle geometrického plánu č. 1419-487/2021 ze dne 27.10.2021 (umístění inženýrských sítí – přeložka 

CETIN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21036, pozemek p.p.č. 2161/1 v k.ú. Boučí, 

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 206-8176/2021 ze dne 09.11.2021 (umístění inženýrských sítí  

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21235, pozemek p.č. 317/1 v k.ú. Dasnice,  

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

- Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 401-8182/2021 ze dne 08.10.2021 (umístění 

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

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22212, pozemek p.p.č. 467/9 v k.ú. Sedlečko 

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 344-4384/2021 ze dne 15.02.2021 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21030, pozemek p.p.č. 1791 v k.ú. Opatov  

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

OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 211-6753/2021 ze dne 25.08.2021 (umístění 

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

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

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
9. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 181/02/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.č. 1108/3 v k.ú. Drahovice, 

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 1221-8106/2021 ze dne 07.10.2021 (umístění inženýrských sítí  

– podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2238, pozemek p.p.č. 2039/1 v k.ú. Krásný 

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

- elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 407-7936/2021 ze dne 19.09.2021 (umístění inženýrských sítí  

– podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/1987, pozemek p.p.č. 1421/9 v k.ú. Počerny, 

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 420-6733/2021 ze dne 16.03.2021 (umístění inženýrských sítí  

– podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/220, pozemek p.p.č. 984/1 v k.ú. Mezirolí,  

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

s.r.o., dle geometrického plánu č. 913-8115/2021 ze dne 21.10.2021 (umístění inženýrských sítí  

– podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21228, pozemek p.p.č. 136/2 v k.ú. Tršnice, 

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

EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 162-3269/2021 ze dne 12.11.2021 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní 

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22134, pozemek p.p.č. 923/2 v k.ú. Čankov, 

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

dle geometrického plánu č.109-5437/2020 ze dne 02.06.2020 (umístění inženýrských sítí – podzemní 

kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení 

smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/212, pozemek p.č. 16 v k.ú. Kopanina,  

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

EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 164-6330/2020 ze dne 17.03.2020 (umístění inženýrských 

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

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

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
10. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Lipová - část pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Palič 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 182/02/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 872, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 205-201/2021 z původního pozemku p.p.č. 872 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek st.p.č. 128 o výměře 93 m2, v k.ú. Palič a obci Lipová konkrétnímu zájemci obci 

Lipová, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Lipová, 

se sídlem Lipová č.p. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045 (jako obdarovaný na straně druhé),  

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

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

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

do vlastnictví obce Lipová, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části 

pozemku p.p.č. 872, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-201/2021 z původního pozemku 

p.p.č. 872 a označena novým parcelním číslem jako pozemek st.p.č. 128 o výměře 93 m2, v k.ú. Palič  

a obci Lipová konkrétnímu zájemci obci Lipová, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako dárce na straně jedné), a obcí Lipová, se sídlem Lipová č.p. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045 

(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má 

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Lipová, dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 
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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 

 

 
11. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 402/1 a p.p.č. 402/2 v k.ú. Stanoviště  

u Mariánských Lázní a pozemky p.p.č. 761/26, p.p.č. 761/27 a část pozemku p.p.č. 1239/1  

v k.ú. Drmoul z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Drmoul a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 2048/102, p.p.č. 2048/103 a p.p.č. 2048/94  v k.ú. Drmoul z majetku obce Drmoul  

do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 183/02/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 402/1 o výměře 263 m2  

a p.p.č. 402/2 o výměře 329 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, pozemky 

p.p.č. 761/26 o výměře 2974 m2, 761/27 o výměře 143 m2 a část pozemku p.p.č. 1239/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1103-161/2021 z původního pozemku p.p.č. 1239/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/11 o výměře 10 m2, v k.ú. a obci Drmoul konkrétnímu 

zájemci obci Drmoul, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí 

Drmoul, se sídlem Plzeňská 237, PSČ 354 72 Drmoul, IČO 00253928 (jako obdarovaný na straně druhé), 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku obce Drmoul, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.p.č. 402/1 o výměře 263 m2 a p.p.č. 402/2 o výměře 329 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní  

a obci Mariánské Lázně, pozemků p.p.č. 761/26 o výměře 2974 m2, 761/27 o výměře 143 m2 a části 

pozemku p.p.č. 1239/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1103-161/2021 z původního 

pozemku p.p.č. 1239/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/11 o výměře 10 m2, 

v k.ú. a obci Drmoul konkrétnímu zájemci obci Drmoul, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Drmoul, se sídlem Plzeňská 237, PSČ 354 72 Drmoul,  

IČO 00253928 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním 

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Drmoul, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 2048/102 o výměře 1366 m2, p.p.č. 2048/103 o výměře 6 m2 a p.p.č. 2048/94 o výměře 2268 m2  

v k.ú. a obci Drmoul, formou darovací smlouvy mezi obcí Drmoul, se sídlem Plzeňská 237, PSČ 354 72 

Drmoul, IČO 00253928 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Drmoul do majetku Karlovarského kraje,  

dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 
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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 

 

 
12. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo  

u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Staré Sedlo a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.č. 364 a p.č. 365 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova z majetku obce Staré Sedlo do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 184/02/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10,  

které byly odděleny geometrickým plánem č. 1020-2907/2021 z původních pozemků p.č. 767/1  

a p.č. 767/10 a označeny jako pozemky p.č. 767/15 o výměře 524 m2, p.č. 767/1 díl "c" o výměře 163 m2, 

p.č. 767/1 díl "f" o výměře 333 m2, p.č. 767/16 o výměře 993 m2, p.č. 767/10 díl "i" o výměře 903 m2,  

p.č. 767/10 díl "h+g" o výměře 210 m2, p.č. 767/10 díl "r" o výměře 45 m2 a p.č. 767/10 díl "p+m"  

o výměře 12 m2, v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo konkrétnímu zájemci obci Staré Sedlo,  

a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Staré Sedlo,  

se sídlem Zámecká 100, PSČ 356 01 Staré Sedlo, IČO 00259608 (jako obdarovaný na straně druhé),  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku obce Staré Sedlo, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.č. 767/1 a p.č. 767/10, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1020-2907/2021 z původních 

pozemků p.č. 767/1 a p.č. 767/10 a označeny jako pozemky p.č. 767/15 o výměře 524 m2, p.č. 767/1 díl 

"c" o výměře 163 m2, p.č. 767/1 díl "f" o výměře 333 m2, p.č. 767/16 o výměře 993 m2, p.č. 767/10 díl "i" 

o výměře 903 m2, p.č. 767/10 díl "h+g" o výměře 210 m2, p.č. 767/10 díl "r" o výměře 45 m2 a p.č. 767/10 

díl "p+m" o výměře 12 m2, v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo konkrétnímu zájemci obci 

Staré Sedlo, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Staré 

Sedlo, se sídlem Zámecká 100, PSČ 356 01 Staré Sedlo, IČO 00259608 (jako obdarovaný na straně 

druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené 

nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do majetku obce Staré Sedlo, dle návrhu 

 

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

pozemků p.č. 364 a p.č. 365, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1020-2907/2021 z původních 

pozemků p.č. 364 a p.č. 365 a označeny jako pozemky p.č. 364 díl "s" o výměře 26 m2 a p.č. 365 díl "u"  

o výměře 1 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo, formou darovací smlouvy mezi obcí 

Staré Sedlo, se sídlem Zámecká 100, PSČ 356 01 Staré Sedlo, IČO 00259608 (jako dárce na straně jedné), 

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

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Staré Sedlo do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

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. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p.č. 1356/1 v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 185/02/22 
 

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

pozemku p.č. 1356/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3807-3/2021 z původního pozemku 

p.č. 1356/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1356/9 o výměře 389 m2, v k.ú. a obci 

Sokolov, a to formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 

Sokolov, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Sokolov 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 darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

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 

 

 
14. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

v k.ú. Hartoušov, Cheb, Lazy a Stará Voda u Mariánských Lázní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 186/02/22 
 

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

p.č. 42/9 o výměře 17 m2 v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, části pozemku p.p.č. 887/2, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 6039-3/2019 z původního pozemku p.p.č. 887/2 a označena jako 

pozemek p.p.č. 887/6 o výměře 32 m2, v k.ú. a obci Cheb, pozemku p.p.č. 545/8 o výměře 483 m2  

v k.ú. Lazy a obci Lázně Kynžvart a pozemku p.p.č. 189/6 o výměře 17 m2 v k.ú. Stará Voda  

u Mariánských Lázní a obci Stará Voda, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi 

Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 

- Žižkov, IČO 01312774 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit  
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s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- 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 pozemků 

 

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

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

pozemků 

 

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 

 

 
15. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 v k.ú. Nová 

Víska u Ostrova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 187/02/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním částí pozemků  

p.č. 11/1 a p.č. 107, které byly odděleny geometrickým plánem č. 157-3/2021 ze dne 02.11.2021  

z původních pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 a označeny jako pozemky p.č. 11/4 a p.č. 107/2, v k.ú. Nová 

Víska u Ostrova a obci Hájek, které by činilo celkem 1.428 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 157-3/2021 z původních pozemků p.č. 11/1 a p.č. 107 a označeny novými 

parcelními čísly jako pozemky p.č. 11/4 o výměře 114 m2 a p.č. 107/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Nová Víska 

u Ostrova a obci Hájek konkrétnímu zájemci xxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 554-56/2021 ze dne 23.11.2021 

ve výši 26.513 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 předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví xxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemků 

p.č. 11/1 a p.č. 107, které byly odděleny geometrickým plánem č. 157-3/2021 z původních pozemků  

p.č. 11/1 a p.č. 107 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 11/4 o výměře 114 m2  

a p.č. 107/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Nová Víska u Ostrova a obci Hájek konkrétnímu zájemci xxxxx,  

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

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

a xxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 554-56/2021 ze dne 23.11.2021 ve výši 26.513 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 předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxx, 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
16. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - Schválení realizace zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku část 2 „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce 

objektu L“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 188/02/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

 

- schvaluje hodnotící kritérium, kterým je "výše nabídkové ceny v Kč bez DPH" pro hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice  

– 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

 

- schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Patrik Pizinger 

Ing. Pavla Paprskářová 

Ing. Denisa Pelc 

Ing. Andrea Černá 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jindřich Čermák 

Ing. arch Vojtěch Franta 

Oľga Haláková 

Ing. Vít Hromádko 

Mgr. Robert Pisár 

Bc. Pavel Čekan 

Ing. Karel Jakobec 

Markéta Monsportová 

Ing. Miroslav Balatka 

Martin Hurajčík 

Bc. Jan Picka 

Michal Šťovíček 

Ing. Šárka Ištvánová 

Ing. Jitka Hloušková 
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Marek Faust 

Ing. Martina Kartáková 

Jiří Seidl 

Ing, Ivana Síbrtová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

Martina Čedíková 

Monika Drobilová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
17. Žádost Národního institutu pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s., o poskytnutí 

individuální dotace na zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérového užívání 

staveb v souladu s vyhláškou č. 398/2009 ve správním obvodu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 189/02/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti NIPI bezbariérové 

prostředí, o.p.s.,  IČO 27163059, na zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérové 

užívání staveb v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve správním obvodu Karlovarského kraje ve výši 

70.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,  

IČO 27163059, na zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérové užívání staveb  

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve správním obvodu Karlovarského kraje ve výši 70.000 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: 09.05.2022 
 

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

 

 
18. Odměna ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace – 2. pololetí 2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 190/02/22 
 

- schvaluje odměnu ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace, ve výši dle návrhu 
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Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
19. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 191/02/22 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2021 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské 

agentury rozvoje podnikání, p. o., za rok 2021 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

organizace 

 

 
20. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na jmenovité 

akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 192/02/22 
 

- souhlasí s výběrem jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených  

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 a souhlasí s odůvodněním 

dodržení zásad 3E, tj. hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, ve vztahu k potřebám kraje a ve vztahu  

k velikosti a rozsahu jednotlivých akcí dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených  

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje neuvolněného člena zastupitelstva, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem rozpisu jmenovitých akcí 

na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury v roce 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje prohlášení kraje o koordinaci akcí financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury s ostatními akcemi na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji dle přiloženého 

návrhu a pověřuje neuvolněného člena zastupitelstva, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem tohoto prohlášení 

 

- souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši případného příspěvku z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2022 v max. výši 350.000 tis. Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit přijetí ručitelského závazku v celkové výši 

příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2022 v max. výši 

350.000 tis. Kč 

 

- souhlasí s přijetím závazku, že po dobu 5 let, od ukončení podakce financované z rozpočtu SFDI, 

nepřevedou takto nabytý majetek do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí, ani nepředají  

do úplatného užívání s výjimkami dle zákonných ustanovení 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit přijetí závazku, že po dobu 5 let,  

od ukončení podakce financované z rozpočtu SFDI, nepřevedou takto nabytý majetek do vlastnictví třetích 

osob, ani jej jinak nezcizí, ani nepředají do úplatného užívání s výjimkami dle zákonných ustanovení 

 

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci akcí  

na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2022 prostřednictvím zřizovatele a uzavřením 

smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury 

 

- pověřuje neuvolněného člena zastupitelstva, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem Pověření Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, k uzavření smlouvy se Státním fondem 

dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních prostředků dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky směřující k přijetí případného příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

poskytnutého v roce 2022 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 193/02/22 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů  

ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy 

Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858,  

 

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Mgr. Alice Justiny Undus, nar. xxxxx,  

dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem smlouvy o výkonu funkce 

jednatele 

 

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

o rozhodnutí jediného společníka 

 

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

společníka 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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22. Příprava zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda  

na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 194/02/22 
 

- schvaluje zadání veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací  

na silnicích ve správě zadavatele“ formou užšího nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti a to pomocí bodovací metody uvedené  

v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně příslušných vah jednotlivých hodnotících kritérií. Dílčí složky 

hodnocení jsou členěny na:  

a) dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena pro účely hodnocení vyjádřená součtem vybraných položek  

k individuálnímu ocenění s váhou 70 % 

b) dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena pro účely hodnocení vyjádřená koeficienty s váhou 30 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci v rámci přípravy zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 

„Rámcová dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“ 

 

- jmenuje v rámci zadávání výše uvedené veřejné zakázky složení hodnotící komise: 

1. člen: Ing. Erik Klimeš   1. náhradník: Ing. Miroslav Balatka 

2. člen: Luboš Pokorný   2. náhradník: Michal Šťovíček 

3. člen: Josef Vaněk   3. náhradník: Marek Koča 

4. člen: Ing. Petr Šťovíček   4. náhradník: Ing. Martina Svojtková 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

organizace 

 

 
23. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 136/02/22 ze dne 07.02.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 195/02/22 
 

- schvaluje tiskovou opravu textu části usnesení č. RK 136/02/22 ze dne 07.02.2022, a to tak, že se text 

mění v části usnesení z: 

"ke smlouvě ev. č. KK03727/2021" 

nahrazuje textem: 

"ke smlouvě ev. č. KK03700/2021" 

 

Další část usnesení se nemění. 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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24. Zrušení veřejné zakázky s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

Schválení realizace výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 196/02/22 
 

- schvaluje zrušení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky s názvem: „Výstavba výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ z důvodu jediného účastníka  

ve výběrovém řízení 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace činit úkony spojené se zrušením výběrového řízení s názvem: 

„Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení s výzvou na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech  

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

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

 

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

na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta“ 

 

- schvaluje nabídkovou cenu ve výši 822.800 Kč vč. DPH jako maximální a nepřekročitelnou nabídkovou 

cenu veřejné zakázky „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta“ 

 

- schvaluje dodavatele k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku: 

DPT projekty Ostrov s.r.o., IČO 08728097  

S P I R A L spol. s r.o., IČO 64825663  

BPO spol. s r.o., IČO 18224920 

Ing. arch. Břetislav Kubíček, IČO 16700295 

Ing. Roman Gajdoš, IČO 13845357 

 

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

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

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

Ing. Jitka Hloušková, Mgr. Miloš Kukačka, DiS., MUDr. Jiří Smetana 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 



Usnesení z 65. jednání RKK dne 21.02.2022  č. j. KK/394/VZ/22 

 

21.02.2022  Strana 24 (celkem 36) 

 

25. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 197/02/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru spolku Československá obec legionářská, z.s., se sídlem 

Sokolská 33, Hotel Legie, 120 00 Praha 2, v maximální výši 40.000 Kč na podporu Projektu péče 

o válečné veterány, kde poskytnutá podpora bude využita na zdravotní potřeby válečných veteránů 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu Projektu péče o válečné veterány 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
26. Poskytnutí finančního daru na podporu projektu Sociální automobil Vesničce SOS v Karlových 

Varech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 198/02/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 50 000,- Kč společnosti Kompakt spol. s.r.o.,  

IČO 49551027, na podporu projektu Sociální automobil Vesničce SOS v Karlových Varech 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
27. Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. Škoda Fabia 1,2, RZ 1K7 6462, a zn. Ford Tranzit 

420 L, RZ 1K4 0390, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Domovu  

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 199/02/22 
 

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

1. Prodej nepotřebného osobního vozidla značky Škoda Fabia 1,2 rok výroby 2005, RZ 1K7 6462, formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením 

v Mariánské, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a jediným zájemcem Danielem 

Korčákem s.r.o., IČO 26382695, se sídlem Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary  (jako kupujícím 

na straně druhé), za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 195/4/21 ze dne 25.11.2021, ve výši  

24.000 Kč, dle návrhu  

2. Prodej nepotřebného vozidla značky Ford Tranzit 420L, rok výroby 2003, RZ 1K4 0390, formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a jediným zájemcem 

společností PK - transbus s.r.o., IČO 03638766, se sídlem U dolní brány 57, 550 01 Broumov (jako 

kupujícím na straně druhé), za cenu vyšší než je cena určena dle znaleckého posudku č. 194/3/21 ze dne 

25.11.2021, ve výši 65.000 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 89.000 Kč získané prodejem nepotřebných vozidel 

specifikovaných v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace,  

Ing. Pavlu Novákovi, uzavřít předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 

Ing. Pavla Nováka, podpisem předmětných kupních smluv, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
28. Projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 200/02/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské 

Sokolov, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

vedoucí projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

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

na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ ve výši 1.458.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno 

ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 291.600 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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29. Projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 201/02/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ 

 

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

na projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ Střední průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci  

na projekt „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „SPŠ Ostrov jede na irský ostrov“ ve výši 1.572.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši 314.400 Kč (20 % z celkových výdajů projektu)  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu, za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím 

Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
30. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 202/02/22 
 

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostní akce spojené s předáním ocenění pedagogickým 

pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji u příležitosti Dne učitelů 2022 

 

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících  

v Karlovarském kraji, dle návrhu 

 

- 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 
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31. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“  

– informace o projektu, podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního příslibu projektu, 

registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 203/02/22 
 

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

o projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ a podání 

žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU, na 

základě 101. výzvy „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ vyhlášené Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017305 

 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském 

kraji“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ ve výši 

max. 5 600 000 Kč, tzn. 91,95 % celkových uznatelných výdajů projektu 

c) s vlastním spolufinancováním projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ ve výši max. 514 900 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu  

a výdajů nad rámec dotace 451 000 Kč, výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“, Bc. Petru Maněnovou, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

- pověřuje 

a) odbor sociálních věcí řízením projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ včetně zajištění doby udržitelnosti 

b) odbor řízení projektů dotačním managementem ve všech fázích projektu „Pořízení automobilů  

pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

„Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ ve výši  

max. 5 600 000 Kč, tzn. 91,95 % celkových uznatelných výdajů projektu 

b) vlastní spolufinancování projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ ve výši max. 514 900 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu  

a výdajů nad rámec dotace 451 000 Kč, výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
32. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery" - odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 204/02/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje s názvem "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji  

– lázeňské vouchery" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit Program "Podpora lázeňských 

zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 119/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu běžných 

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

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na nový dotační Program  

na podporu lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery. Tuto alokaci volných 

finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo 

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

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
33. Žádost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., o prodloužení doby splatnosti návratné 

finanční výpomoci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 205/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu 

splatnosti poskytnuté bezúročné návratné finanční výpomoci o 3 měsíce, tj. z 31. 3. 2022 na 30. 6. 2022 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ev. č. KK 01708/2021, dle návrhu 

 

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

náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 01708/2021 o poskytnutí 

bezúročné návratné finanční výpomoci 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit veškeré úkony vyplývající z 

plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 65. jednání RKK dne 21.02.2022  č. j. KK/394/VZ/22 

 

21.02.2022  Strana 29 (celkem 36) 

 

34. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - XXV“ pro část 54, 55, 56 a 57 veřejné zakázky  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 206/02/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXV“ pro část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek, část 55 veřejné zakázky – Nábytek  

- stoly, skříně, psací stoly – DTD, část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový a část 57 

veřejné zakázky – Zařízení interiéru formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu dle § 56 zákona  

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

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXV“ pro část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek, část 55 veřejné zakázky – Nábytek  

- stoly, skříně, psací stoly – DTD, část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový a část 57 

veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

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

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXV“ pro část 54 veřejné zakázky  

– Sedací nábytek, část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD, část 56 veřejné 

zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový a část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

- schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - XXV“ pro část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek, část 55 veřejné zakázky  

– Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD, část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní 

kovový a část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru: 

 

Hodnotící komise - člen 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Šárka Ištvánová 

Ing. Květoslav Smutný 

Ing. Jaroslav Bednář 

 

Hodnotící komise - náhradník 

Ing. Miroslav Balatka 

MUDr. Jiří Brdlík 

Bc.  Pavel  Čekan 

Gabriela Dostálová 

Eduard Frisch 

Martin Hurajčík 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Antonín Jalovec 

Ing. Josef Janů 

Ing.  Erik Klimeš 

Markéta Monsportová 

Bc. Jitka Pokorná 

Luboš Pokorný 



Usnesení z 65. jednání RKK dne 21.02.2022  č. j. KK/394/VZ/22 

 

21.02.2022  Strana 30 (celkem 36) 

 

Ing.  Marek Poledníček 

Václav  Skuhravý 

Ludmila Vocelková 

Ing. Jitka Hloušková 

Ing. Aleš Švajdler 

Ing. Ilona Vltavská 

 

- pověřuje hodnotící komisi posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením 

nabídek 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka dle smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26. 10. 2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení na veřejnou 

zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“ pro část 54 veřejné 

zakázky – Sedací nábytek, část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly – DTD, část 56 

veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový a část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
35. Návrh dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 01.07.1993 uzavřené mezi Statutárním městem 

Karlovy Vary a Základní školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace na objekt 

školy v ulici Svahová 1169/26 v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 207/02/22 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 01.07.1993 uzavřené mezi Statutárním 

městem Karlovy Vary, IČO: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary a Základní 

školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary 

 

 
36. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace - informace  

k pracovněprávnímu sporu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 208/02/22 
 

- bere na vědomí informaci RNDr. Jiřího Widže, ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího 

centra, příspěvková organizace, ohledně pracovněprávního sporu s xxxxx, dle přílohy 

 

- bere na vědomí informaci k dalšímu postupu ve věci pracovněprávního sporu Gymnázia Sokolov  

a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
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Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

 

 
37. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna stávajících rozvodů 

kanalizace – objekt A.“ pro Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 209/02/22 
 

- 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 

"Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A." 

 

- schvaluje hodnotící kritérium, kterým je "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku "Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A." 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Výměna stávajících rozvodů kanalizace 

– objekt A." 

 

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

- BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČO 29414075         

- Bennoc Advert s.r.o., Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 3467899  

- Ing. Zdeněk Baxa, Tichá 1160, 33441 Dobřany, IČO 73440396 

- RUNAKO Sokolov s.r.o., Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov, IČO 64359603 

- KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 25215621 

 

- schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Michal Šťovíček 

Mgr. Hana Volánková 

Mgr. Radek Žemlička 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Mgr. Dalibor Blažek 

Oľga Haláková 

Ing. Vít Hromádko 

Mgr. Robert Pisár 

Bc. Pavel Čekan 

Ing. Karel Jakobec 

Markéta Monsportová 

Patrik Pizinger 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Prajka 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zuzana Žitná 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
38. Příprava EPC projektů  za pomoci evropského programu ELENA 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 210/02/22 
 

- schvaluje přípravu EPC projektů s pomocí evropského programu ELENA 

 

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

o poradenství v programu ELENA - EPC k Národní rozvojové bance 

 

- ukládá vedoucím odborů investic, řízení projektů, zdravotnictví, sociálních věcí, školství, mládeže  

a tělovýchovy, dopravy a silničního hospodářství,  kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, 

správa majetku spolupracovat s odborem životního prostředí a zemědělství na administrací EPC projektů 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 na poradenství v oblasti EPC 

 

- schvaluje Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti EPC s Národní rozvojovou bankou, a.s. 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenství v oblasti EPC s Národní rozvojovou bankou, a.s. 

 

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

o poskytování poradenství v oblasti EPC s Národní rozvojovou bankou, a.s. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
39. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a odměňování jejich ředitelů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 211/02/22 
 

- projednala zprávu o činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury, dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje změnu platů spočívající ve změně osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje v oblasti kultury s účinností od 1. března 2022, dle návrhu č. 2 

 

Termín kontroly: 21.03.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
40. Poskytnutí mimořádných zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 212/02/22 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci,  

že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Světlo Kadaň z.s. učiněna výzva dle § 22 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádných 

zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 v celkové výši 

234.950.400 Kč (z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 106.604.600 Kč), dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 120/2022 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové 

výši 128.425.035 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky; finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a budou použity na financování části krátkodobých zápůjček poskytovatelům 

sociálních služeb, z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální ve výši 

106.604.600 Kč a pro ostatní poskytovatele sociálních služeb ve výši 21.820.435 Kč; finanční prostředky 

účelové dotace jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností; 

dle obdrženého rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky se ve stavu rozpočtového 

provizoria za postup financování považuje rovněž financování formou krátkodobých zápůjček 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č.121/2022 

- snížení běžných výdajů rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na zápůjčky ve výši 293.474.635 Kč vůči financování a zároveň snížení příjmů tohoto odboru z titulu 

vratek těchto zápůjček vůči financování, a to z důvodu snížení objemu krátkodobých zápůjček na základě 

podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb o 165.049.600 Kč a dále nahrazením krajských 

finančních prostředků státními finančními prostředky ve výši 128.425.035 Kč 

- navýšení příjmů ve výši 128.425.035 Kč z titulu vratek krátkodobých zápůjček financovaných ze státní 

účelové dotace vůči financování a zároveň ve stejné výši navýšení běžných výdajů Odboru sociálních věcí 

ve výši 128.425.035 Kč vůči financování; finanční prostředky jsou určeny na financování sociálních 

služeb, z toho pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální ve výši 106.604.600 Kč  

a pro ostatní poskytovatele sociálních služeb ve výši 21.820.435 Kč; období od zaslání první splátky 

dotace poskytovatelům sociálních služeb do obdržení vratek zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb 

bude předfinancováno z finančních prostředků kraje (financování z dočasně volných finančních 

prostředků přebytku hospodaření kraje za rok 2021) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smluv o poskytnutí 

mimořádné zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 dle vzoru 

uvedeného v příloze č. 2 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
41. Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit  

v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2“ – ukončení projektu v souvislosti s neposkytnutím 

souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 213/02/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení ukončení projektu 

„Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji  

- Doupovské hory 2“ – v souvislosti s neposkytnutím souhlasu vlastníků pozemků s realizací projektu 
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Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
42. Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 214/02/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě, 

 

- souhlasí s podstatnou změnou projektu, kterou dochází k prodloužení termínu realizace stavebních prací 

stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" do 31.03.2023, přičemž dochází ke zkrácení 

zkušebního provozu a termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla do 30.06.2023 

bude dodržen 

 

- souhlasí s podobou změnového listu č. 170 - Změna Z3 – úpravy pro vestavbu sálu do atria, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace 

stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN 

GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 

280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8, IČO 00014915), dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj zapracuje případné připomínky 

sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem změnového listu  

č. 170 - Změna Z3 – úpravy pro vestavbu sálu do atria 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo 

se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní,  

Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník 

GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník 

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915), a to v elektronické 

verzi 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
43. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, Císařské lázně  

– koncertní sál“, realizované v rámci projektu „Císařské lázně – koncertní sál“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 215/02/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení, které bude realizováno formou otevřeného nadlimitního řízení  

na stavební práce zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů, metodou popisu požadavků v rámci projektové dokumentace a dalších 

technických podkladů blíže specifikovaných zadávací dokumentací (s prvky Design & Build) v souladu  

s § 89 odst. 1 písm. b) zákona 
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál"  

po zapracování připomínek a návrhu úprav ze strany společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní 

kancelář vykonávající činnost administrátora předmětné veřejné zakázky 

 

- schvaluje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky "Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál" 

dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- schvaluje způsob hodnocení nabídek (podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího 

poměru nabídkové ceny a kvality) a hodnotící kritéria 

varianta A „Celková nabídková cena Díla (v Kč bez DPH)“ s váhou 87 % a „Doba potřebná  

pro dokončení Díla („Termín dokončení“) (zkrácení v kalendářních týdnech)“ s váhou 13 % 

 

varianta B „Celková nabídková cena Díla (v Kč bez DPH)“ s váhou 93,5 % a „Doba potřebná  

pro dokončení Díla („Termín dokončení“) (zkrácení v kalendářních týdnech)“ s váhou 6,5 % 

 

- schvaluje členy hodnotící komise pro vyhodnocení veřejné zakázky "Karlovy Vary, Císařské lázně  

- koncertní sál": 

Bc. Pavel Čekan 

p. Oľga Haláková 

Ing. Josef Janů 

zástupce odboru řízení projektů - Ing. Květa Hryszová 

zástupce odboru řízení projektů - Ing. Jiří Kurucz 

zástupce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Mgr. Veronika Vodičková 

zástupce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Mgr. Jaroslava Pokludová 

zástupce společnosti INVESTON s.r.o. - technický dozor stavebníka 

Alexandr Chalupník, dipl. tech. - ředitel Císařské lázně p. o. 

 

náhradníky hodnotící komise: 

p. Patrik Pizinger  

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Mgr. Jiří Klsák 

Markéta Monsportová 

zástupce odboru řízení projektů - Ing. Natalie Kriegelová 

zástupce odboru řízení projektů - Ing. Lenka Vlčková  

zástupce odboru řízení projektů - Ing. Jaroslav Urbánek 

zástupce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Bc. Renata Drožová 

zástupce odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Martina Zahrádková 

 

- ukládá odboru řízení projektů na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb za účelem 

úspěšné realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál"(ev. č. KK04062/2021) 

prostřednictvím společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář zahájit zadávací řízení  

na výběr zhotovitele stavby "Karlovy Vary, Císařské lázně - koncertní sál" realizovanou v rámci projektu 

"Císařské lázně - koncertní sál" 
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Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           hejtman     náměstek hejtmana 

 Karlovarského kraje 

 


