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

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 67. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 7. března 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:05 do 10:21 hodin  

 
 

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

pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.03.2022 RK 217/03/22 

2. Rozpočtové změny RK 218/03/22 

3. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem „Centrum technického 

vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace 

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace  

RK 219/03/22 

4. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Rekonstrukce  

a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba 

západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 příjemce dotace První české 

gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace  

RK 220/03/22 

5. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací  

a obchodních korporací za rok 2021, o kterých rozhodovala škodní komise 

RK 221/03/22 

6. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků  

na rok 2022 

RK 222/03/22 

7. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary  

na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

RK 223/03/22 

8. Vlajka pro Tibet 2022 RK 224/03/22 

9. Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2022 RK 225/03/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02368/2021  

RK 226/03/22 

11. Stavba "Parkoviště pro návštěvníky pietního místa zajateckého tábora  

v Jindřichovicích" - zajištění správy a údržby 

 

RK 227/03/22 
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12. Prodloužení doby pronájmu v rámci uzavřené nájemní smlouvy  

č. 9941023882-003/2013 ze dne 01.03.2013, ve znění pozdějších dodatků,  

na pronájem areálu rekreačního zařízení Svatošské skály 

RK 228/03/22 

13. Souhlas s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 

RK 229/03/22 

14. Souhlas vlastníka s umístěním stavby zemědělské skladovací haly na pozemku  

st. p. č. 31/2 v k. ú. Dolní Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje 

RK 230/03/22 

15. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 3311/7  

v k. ú. Sokolov 

RK 231/03/22 

16. Úplatné nabytí hmotné nemovité věci z vlastnictví DFARMA spol. s r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemek p.č. 459 v k.ú. Vokov u Třebeně 

RK 232/03/22 

17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3  

a p.p.č. 959/5 v k.ú. Tatrovice 

RK 233/03/22 

18. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek  

parc. č. st. 237/1, jehož součástí je budova č.p. 217 v k.ú. Mariánské Lázně 

RK 234/03/22 

19. Záměr kraje prodat součást stavby trafostanice bez č.p./č.e., která je součástí 

pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary, z majetku Karlovarského kraje  

do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. – kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, 

typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný v trafostanici s označením Karlovy Vary  

– NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která součástí pozemku p.p.č. 2716  

v k.ú. Karlovy Vary 

RK 235/03/22 

20. 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. Brložec u Štědré, Lažany u Štědré, Smilov  

u Štědré a Mírová 

RK 236/03/22 

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb - pozemek p.č. 123/24 v k.ú. Dolní Dvory a pozemky  

p.č. 425/1, 425/3 a 425/5 v k.ú. Horní Dvory 

RK 237/03/22 

22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Toužim - části pozemku p.p.č. 1459/10 v k.ú. Toužim 

RK 238/03/22 

23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku obce Stanovice - pozemky p.p.č. 3639 a p.p.č. 3627 v k.ú. Dražov  

a pozemky p.p.č. 436, p.p.č. 440 a část p.p.č. 330/1 v k.ú. Hlinky  

RK 239/03/22 

24. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí 

pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku města Bečov nad Teplou do majetku 

Karlovarského kraje  

RK 240/03/22 

25. Záměr kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 180/3 v k.ú. Královské 

Poříčí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí  

a bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 197/1 v k.ú. Královské Poříčí z majetku 

obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje  

RK 241/03/22 

26. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 273 a p.č. 130 v k.ú. Mírová  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí částí 

pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová 

do majetku Karlovarského kraje  

RK 242/03/22 

27. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby  

k pozemku p.p.č. 380 v k.ú. Nové Kounice ve vlastnictví České republiky,  

s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 243/03/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 244/03/22 

29. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých 

turistů na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2022 

RK 245/03/22 



Usnesení z 67. jednání RKK dne 07.03.2022  č. j. KK/549/VZ/22 

 

07.03.2022  Strana 3 (celkem 39) 

 

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

přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

RK 246/03/22 

31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 247/03/22 

32. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí 

školního roku 2021/2022  

RK 248/03/22 

33. Žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost 

vykonává Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

RK 249/03/22 

34. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2022 

RK 250/03/22 

35. Spolupráce s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze  

- uzavření darovacích smluv 

RK 251/03/22 

36. Doplnění usnesení č. RK 1270/11/21 - Projekt "Workoutové hřiště" Gymnázia 

Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, z Nadace ČEZ  

RK 252/03/22 

37. Informace o ukončení projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu 

výuky ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

RK 253/03/22 

38. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková 

organizace, v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

RK 254/03/22 

39. Žádost města Loket o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Loket předmostí“  

v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 255/03/22 

40. Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění 

dopravní obslužnosti města Horní Slavkov 

RK 256/03/22 

41. Informace o výsledku kontroly u Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, provedené Magistrátem města Karlovy Vary  

v rámci výkonu státního dozoru nad silnicemi II. a III. třídy  

RK 257/03/22 

42. Žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních 

prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování individuální dotace  

na projekt "Nákup kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru" 

RK 258/03/22 

43. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov  

na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského 

dozoru 

RK 259/03/22 

44. Schválení realizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 

transportní techniky sanitních vozidel“ v rámci realizace projektu „Posílení 

vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie  

na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 06 React-EU  

RK 260/03/22 

45. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Speciální 

vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, v rámci realizace 

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388, podpořeného v rámci reakce Unie  

na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 06 React-EU  

RK 261/03/22 

46. Informace o výsledku projektu „Modernizace provozního informačního  

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

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – revokace usnesení  

č. RK 171/02/22 ze dne 17.02.2022 a schválení nového materiálu 

RK 262/03/22 

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

vydávání neperiodických publikací v roce 2022 

RK 263/03/22 

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

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

Karlovarského kraje 

RK 264/03/22 
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49. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy 

Vary s.r.o. 

RK 265/03/22 

50. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, p. o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, p. o. 

RK 266/03/22 

51. Pověření vedoucí odboru finančního k úhradě nákladů spojených s migrační vlnou 

a schválení výjimky z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 267/03/22 

52. Žádost Muzea Cheb, příspěvková organizace o finanční příspěvek z programu 

tradiční lidová kultura na zhotovení návrhů edukačně vzdělávacích prvků 

RK 268/03/22 

53. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se 

zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

RK 269/03/22 

54. Postupné snížení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem  

v Domově se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

RK 270/03/22 

55. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 

organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o., na opravu 

školních tabulí 

RK 271/03/22 

56. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Integrovaná 

střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. 

RK 272/03/22 

57. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení 

revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení  

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 273/03/22 

58. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu 

Sokolov - východ na projekt Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket 

RK 274/03/22 

59. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast UNESCO  

- Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s. 

RK 275/03/22 

60. Oznámení události vyšší moci v podobě invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu 

od společností GEOSAN GROUP a.s., vedoucí společník společností Císařské 

lázně - GEOSAN GROUP - Metrostav v rámci akce "KK - Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 276/03/22 

61. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému  

IS DTM Karlovarského kraje" – kontrolor dat 

RK 277/03/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.03.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 217/03/22 
 

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

k datu 07.03.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 218/03/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 127/2022 

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

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 879.133 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných 

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

Jedná se o vratky z projektů financovaných 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 realizovaného příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary  

a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 128/2022 

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

za rok 2021 ve výši 3.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci pro příspěvkovou organizaci Střední školu živnostenskou Sokolov s názvem 

Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov na další etapu úprav v této 

budově pro potřeby pobočky policejní školy. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 

ze dne 31. 1. 2022.  

 

Rozpočtovou změnu č. 129/2022 

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

za rok 2021 ve výši 4.660.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci „Zpracování projektové dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 

letiště Karlovy Vary“. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 ze dne 31. 1. 2022.  
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Rozpočtovou změnu č. 130/2022 

- přesun finančních prostředků ve výši ± 60.050 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem úhrady zpracování geometrického zaměření skutečného 

stavu areálu (staveb a pozemků) ve Svatošských skalách pro podkladové účely při zpracování studie 

revitalizace areálu 

 

Rozpočtovou změnu č. 131/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 13.928.422 Kč z titulu obdržení neinvestiční 

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

budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na financování přímých výdajů v rámci rozpočtového provizoria na únor 2022  

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

na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 132/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 6.674 Kč z titulu vrácení státních finančních prostředků na přímé 

výdaje na vzdělávání od příspěvkových organizací zřizovaných obcí v oblasti školství, a to Základní školy 

Nová Role ve výši 6.539 Kč a Domu dětí a mládeže Nová Role ve výši 135 Kč. Finanční prostředky 

budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtová změna č. 133/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 

o částku 18.109 Kč z titulu zapojení příjmu z přijatého pojistného plnění za poškození vrat na výjezdové 

základně v Sokolově. Finanční prostředky budou poskytnuty formou neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, která má tento majetek  

ve správě, a která náklady na opravu uhradila. 

 

Rozpočtovou změnu č. 134/2022 

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

za rok 2021 ve výši 396.644 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru legislativního a právního a krajský 

živnostenský úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu právních služeb 

 

Rozpočtovou změnu č. 135/2022 

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

za rok 2021 ve výši 2.613.064,69 Kč do rozpočtu běžných výdajů Karlovarského kraje. Jedná se  

o nespotřebované finanční prostředky státního rozpočtu, které musí Karlovarský kraj při finančním 

vypořádání se státním rozpočtem vrátit. 

 

Rozpočtovou změnu č. 136/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 18.587 Kč z titulu vrácení části neinvestiční dotace z roku 2021 

na základě vlastního zjištění pochybení u vyplácení prostředků na covidové dávky za prosinec 2021, došlé 

na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství 2. Mateřské školy 

Karlovy Vary, Krušnohorská 16. Finanční prostředky z dotace na přímé náklady na vzdělávání budou 

poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 137/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Karlovarského kraje z titulu přijetí finančních prostředků  

od příspěvkových organizací Karlovarského kraje v celkové výši 1.109.423,45 Kč  

v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021, z toho částku ve výši 968.532,60 Kč 

odvedly příspěvkové organizace Karlovarského kraje z oblasti sociální, částku 

ve výši 4.890,85 Kč odvedla příspěvková organizace Karlovarského kraje z oblasti kultury 

a částku ve výši 136.000 Kč odvedla příspěvková organizace Karlovarského kraje z oblasti zdravotnictví. 
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Tyto nespotřebované státní finanční prostředky musí Karlovarský kraj odvést  

v rámci finančního vypořádání do státního rozpočtu. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  
Rozpočtovou změnu č. 138/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové  

výši 116.160.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního 

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

vestavby koncertního sálu realizované v rámci akce Císařské lázně – koncertní sál 

 

Rozpočtovou změnu č. 139/2022 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 90.000.000 Kč do rozpočtu projektů EU  

a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, z toho investiční prostředky ve výši 70.000.000 Kč a neinvestiční příspěvky  

ve výši 20.000.000 Kč, na financování výdajů na dodatečné práce v souvislosti se změnami vyvolanými 

zadavatelem v rámci realizace akce KK-Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem „Centrum technického vzdělávání 

(CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace Střední průmyslová škola Ostrov, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 219/03/22 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s realizací projektu  

s názvem „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, 

realizovaným Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvkovou organizací a o závěrech škodní komise, 

které jsou uvedeny v Protokolu o jednání škodní komise č. j. KK/831/FI/22 ze dne 10. 2. 2022 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, náhradu škody za škodu ve výši 6.880,00 Kč způsobenou Střední průmyslové škole 

Ostrov, příspěvkové organizaci, ředitelem této příspěvkové organizace jako členem hodnotící komise, 

která hodnotila uchazeče o veřejnou zakázku „Zpracování žádostí o finanční podporu z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013“, dle doporučení škodní komise, tedy 

náhradu škody ve výši 0,00 Kč a škodu v plné výši, tj. ve výši 6.880,00 Kč ponechat k tíži Střední 

průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace 

 

- rozhoduje o likvidaci škody týkající se projektu s názvem „Centrum technického vzdělávání (CTV) 

Ostrov“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 k tíži Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizaci, 

tzn., že, vzniklá škoda v celkové výši 1.050.000,00 Kč nebude vymáhána po externím administrátorovi 

veřejné zakázky na stavební práce „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“,  

ev. č. 60030962, společnosti Veřejné zakázky, s. r. o., IČO 26726050 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 
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4. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Rekonstrukce a dostavba Prvního 

českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 příjemce dotace První české gymnázium v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 220/03/22 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s realizací projektu  

s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba 

západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147, realizovaným Prvním českým gymnáziem  

v Karlových Varech, příspěvkovou organizací a o závěrech škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu 

o jednání škodní komise č. j. KK/761/FI/22 ze dne 8. 2. 2022 

 

- rozhoduje o likvidaci škody týkající se projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147  

k tíži Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizaci, tzn., že vzniklá škoda  

ve výši 234.240,88 Kč nebude vymáhána po Agentuře projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 

 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech 

 

 
5. Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací a obchodních 

korporací za rok 2021, o kterých rozhodovala škodní komise 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 221/03/22 
 

- bere na vědomí Přehled škodních případů Karlovarského kraje, jeho příspěvkových organizací 

a obchodních korporací za rok 2021, o kterých rozhodovala škodní komise dle přílohy tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 222/03/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 200 000 Kč Nadačnímu fondu západočeských 

olympioniků se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17, IČO 29117372, na základě jmenného seznamu členů 

fondu, kterým bude částka rozdělena 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru  

ve výši 200 000 Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků se sídlem Plzeň, Franze Liszta 17,  

IČO 29117372, na základě jmenného seznamu členů fondu, kterým bude částka rozdělena 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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7. Poskytnutí finančního daru Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 223/03/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 350 000 Kč Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy 

Vary, IČO 47696851, na akci Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru  

ve výši 350 000 Kč Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary, IČO 47696851, na akci Dny 

stavitelství a architektury Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
8. Vlajka pro Tibet 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 224/03/22 
 

- souhlasí se zapojením Karlovarského kraje do mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a to vyvěšením 

tibetské vlajky dne 10. března 2022 před budovou Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
9. Prezentace Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 225/03/22 
 

- souhlasí s prezentací Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2022 

 

- schvaluje závaznou přihlášku na výstavu Země živitelka 2022 dle přílohy č. 1 

 

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

na výstavu Země živitelka 2022 

 

- schvaluje celkové předpokládané náklady v maximální výši 700 000 Kč (včetně DPH) na prezentaci 

Karlovarského kraje na Zemi živitelce 2022 dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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10. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK 02368/2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 226/03/22 
 

- schvaluje  

- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_983 

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

číslem KK02368/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 02368/2021 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Stavba "Parkoviště pro návštěvníky pietního místa zajateckého tábora v Jindřichovicích"  

- zajištění správy a údržby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 227/03/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s předáním nemovitých věcí dle návrhu  

k hospodaření (svěřený majetek) Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat a předložit návrh změny zřizovací listiny 

Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, k projednání  

v orgánech kraje, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
12. Prodloužení doby pronájmu v rámci uzavřené nájemní smlouvy č. 9941023882-003/2013  

ze dne 01.03.2013, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem areálu rekreačního zařízení Svatošské 

skály 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 228/03/22 
 

- schvaluje záměr prodloužení doby pronájmu do 31.12.2023 v rámci uzavřené nájemní smlouvy  

č. 9941023882-003/2013 ze dne 01.03.2013 ve znění pozdějších dodatků mezi Karlovarským krajem  

a Svatošky – dětský ráj s.r.o., se sídlem Bělehradská 2056/3a, 360 01 Karlovy Vary, IČO 29147867, 

jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí tvořící areál rekreačního zařízení Svatošské skály,  

dle návrhu 
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- souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 9941023882-003/2013, mezi Karlovarským 

krajem a společností Svatošky - dětský ráj s.r.o., se sídlem Bělehradská 2056/3a, 360 01 Karlovy Vary, 

IČO 29147867, uzavřené dne 01.03.2013 ve znění pozdějších dodatků dle návrhu a za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku 

 

- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

podpisem dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 9941023882-003/2013, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
13. Souhlas s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 229/03/22 
 

- schvaluje návrh dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., evidenční číslo KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30. 05. 2014 dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 9  

k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., evidenční číslo 

KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30. 05. 2014 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
14. Souhlas vlastníka s umístěním stavby zemědělské skladovací haly na pozemku st. p. č. 31/2  

v k. ú. Dolní Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 230/03/22 
 

- schvaluje souhlas Karlovarského kraje, jako vlastníka pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory,  

s umístěním stavby zemědělské skladovací neizolované haly na pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, 

pro účely stavebního řízení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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15. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 3311/7  v k. ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 231/03/22 
 

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p. č. 3311/7 v k. ú. Sokolov, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřeviny, který ohrožuje bezpečnost majetku 

a osob pohybujících se v okolí dřeviny 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov, 

odbor životního prostředí, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
16. Úplatné nabytí hmotné nemovité věci z vlastnictví DFARMA spol. s r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje - pozemek p.č. 459 v k.ú. Vokov u Třebeně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 232/03/22 
 

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

p.č. 459 o výměře 418 m2 v k.ú. Vokov u Třebně, a to formou kupní smlouvy mezi společností  

DFARMA spol. s r.o., se sídlem: Pampelišková 327, 360 01 Jenišov, IČO 26049571 (jako prodávající  

na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 15.173,40 Kč vč. DPH, 

kupující dále uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí 

ve výši 2.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věci z vlastnictví společnosti  

DFARMA spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit Mgr. Dalibora 

Blažka, náměstka hejtmana, podpisem kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– části pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č. 959/5 v k.ú. Tatrovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 233/03/22 
 

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

pozemků p.p.č. 24/3. p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č.959/5, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 468-3/2021 z původních pozemků p.p.č. 24/3, p.p.č. 279/2, p.p.č. 279/3 a p.p.č. 959/5 a označeny 

novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 24/5 o výměře 2 m2, p.p.č. 24/6 o výměře 57 m2,  

p.p.č. 279/5 o výměře 576 m2, p.p.č. 279/6 o výměře 72 m2, p.p.č. 279/7 o výměře 759 m2  

a p.p.č. 959/26 o výměře 43 m2, v k.ú. a obci Tatrovice, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxx xxxxxx, 

trvale bytem xxxxxxx, PSČ xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxxx, PSČ xxxxxx (jako 

prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 558-1/2022 ze dne 06.01.2022 ve výši 226.350 Kč,  

a tím převést předmětné nemovité věci z podílového spoluvlastnictví xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx  

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 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 

 

 
18. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje - pozemek parc. č. st. 237/1, 

jehož součástí je budova č.p. 217 v k.ú. Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 234/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat níže uvedenou nemovitou věc: 

 

- pozemek parc. č. st.237/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 618 m2, jehož součástí je budova č.p. 

217, stavba ubytovacího zařízení, v k.ú. Mariánské Lázně, ulice Ruská, Mariánské Lázně, včetně souboru 

movitých věcí tvořících vybavení budovy 

 

za podmínky úhrady minimální nabídkové kupní ceny ve výši 8.150.000,-Kč odpovídající ceně v místě a 

čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 4.801 ze dne 28.09.2021, s tím, že kupující uhradí 

náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku ve výši 10.800,-Kč a správní poplatek spojený s 

návrhem na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-Kč, a dále dle návrhu. 

 

- schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Dalibor Blažek,  

Bc. Olga Vokáčová, Ing. Marek Kukučka 

 

 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
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Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny 

Mariánské Lázně 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
19. Záměr kraje prodat součást stavby trafostanice bez č.p./č.e., která je součástí pozemku  

p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary, z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s. – kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný  

v trafostanici s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která je součástí 

pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 235/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat součást stavby trafostanice bez č.p./č.e., která je součástí 

pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary - kompaktní rozvaděč VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, 

umístěný v trafostanici s označením Karlovy Vary – NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která je součástí 

pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary, konkrétnímu zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  

a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1558-30/2021 ze dne 26.08.2021 

ve výši 184.549,20 Kč včetně DPH, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje prodat výše uvedenou součást stavby trafostanice na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 

které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou součást 

stavby trafostanice z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej součásti stavby 

trafostanice bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary - kompaktní rozvaděč 

VN ALSTOM, typ: FBA 4/24-2/4000, umístěný v trafostanici s označením Karlovy Vary  

– NEMOCNICE, ev. č. KV_0325, která je součástí pozemku p.p.č. 2716 v k.ú. Karlovy Vary, 

konkrétnímu zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně 

jedné), a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  

PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 1558-30/2021 ze dne 26.08.2021 ve výši 184.549,20 Kč včetně DPH, 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou součást 

stavby trafostanice na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou součást stavby trafostanice z vlastnictví 

Karlovarského kraje do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 

 

 

 
20. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit  
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s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

v k.ú. Brložec u Štědré, Lažany u Štědré, Smilov u Štědré a Mírová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 236/03/22 
 

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

p.p.č. 633/5 o výměře 55 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá, p.p.č. 1799/3 o výměře 15 m2  

v k.ú. Lažany u Štědré a obci Štědrá, p.p.č. 333/10 o výměře 17 m2 v k.ú. Smilov u Štědré a obci Toužim  

a pozemků p.č. 227/1 o výměře 427 m2 a p.č. 228/5 o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Mírová, 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 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: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb - pozemek p.č. 123/24 v k.ú. Dolní Dvory a pozemky p.č. 425/1, 425/3 a 425/5 v k.ú. Horní 

Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 237/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 123/24 o výměře 1230 m2  

v k.ú. Dolní Dvory a pozemky p.č. 425/1 o výměře 557 m2, p.č. 425/3 o výměře 727 m2 a p.č. 425/5  

o výměře 27 m2, vše v k.ú. Horní Dvory, konkrétnímu zájemci městu Cheb, a to formou darovací smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako dárce 

na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb,  

IČO 00253979 (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 vlastnictví města Cheb 

 

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

p.č. 123/24 o výměře 1230 m2 v k.ú. Dolní Dvory a pozemků p.č. 425/1 o výměře 557 m2, p.č. 425/3  

o výměře 727 m2 a p.č. 425/5 o výměře 27 m2, vše v k.ú. Horní Dvory, konkrétnímu zájemci městu Cheb, 

a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary, IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího  

z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  
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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 vlastnictví města 

Cheb 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana, podpisem darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 
22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Toužim - části pozemku p.p.č. 1459/10 v k.ú. Toužim 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 238/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1459/10, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 1199-55/2021 z původního pozemku p.p.č. 1459/10 a označeny 

novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1459/118 o výměře 94 m2 a p.p.č. 1459/119  

o výměře 10 m2, v k.ú. a obci Toužim konkrétnímu zájemci městu Toužim, a to formou darovací smlouvy 

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

příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428,  

PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (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 vlastnictví města Toužim,  

dle návrhu 

 

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

pozemku p.p.č. 1459/10, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1199-55/2021 z původního 

pozemku p.p.č. 1459/10 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1459/118  

o výměře 94 m2 a p.p.č. 1459/119 o výměře 10 m2, v k.ú. a obci Toužim konkrétnímu zájemci městu 

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

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

Toužim, se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255076 (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 vlastnictví města Toužim, 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 

 

 

 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Stanovice - pozemky p.p.č. 3639 a p.p.č. 3627 v k.ú. Dražov a pozemky p.p.č. 436 , p.p.č. 440 a část 

p.p.č. 330/1 v k.ú. Hlinky  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 239/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3639 o výměře 6405 m2  

a p.p.č. 3627 o výměře 7910 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice a pozemky p.p.č. 436 o výměře 4071 m2, 

p.p.č. 440 o výměře 3682 m2 a část pozemku p.p.č. 330/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 146-51/2021 z původního pozemku p.p.č. 330/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 330/5 o výměře 4064 m2, v k.ú. Hlinky a obci Stanovice konkrétnímu zájemci obci Stanovice,  

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 Stanovice,  

se sídlem Stanovice 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975 (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 vlastnictví obce Stanovice, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 3639 o výměře 6405 m2 a p.p.č. 3627 o výměře 7910 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice a pozemků 

p.p.č. 436 o výměře 4071 m2, p.p.č. 440 o výměře 3682 m2 a části pozemku p.p.č. 330/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 146-51/2021 z původního pozemku p.p.č. 330/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 330/5 o výměře 4064 m2, v k.ú. Hlinky a obci Stanovice 

konkrétnímu zájemci obci Stanovice, 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 Stanovice, se sídlem Stanovice 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975 (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 vlastnictví obce Stanovice, 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 

 

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 

 

 

 
24. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Bečov nad Teplou z majetku Karlovarského 
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kraje do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bečov nad Teplou  

z majetku města Bečov nad Teplou do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 240/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2115 o výměře 92 m2,  

p.p.č. 3374 o výměře 98 m2, p.p.č. 3241/8 o výměře 24 m2 a části pozemků p.p.č. 1775/4, p.p.č. 3179/2, 

p.p.č. 3179/3, p.p.č. 3179/5, p.p.č. 3179/11, p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 710-257/2021 z původních pozemků p.p.č. 1775/4, p.p.č. 3179/2, p.p.č. 3179/3, 

p.p.č. 3179/5, p.p.č. 3179/11, p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18 a označeny jako pozemky p.p.č. 1775/4 díl "e" 

o výměře 347 m2, p.p.č. 3179/5 díl "f" o výměře 54 m2, p.p.č. 3179/21 o výměře 86 m2, p.p.č. 3179/22  

o výměře 1401 m2, p.p.č. 3179/23 o výměře 344 m2, p.p.č. 3179/17 o výměře 1187 m2, p.p.č. 3179/18  

o výměře 122 m2, p.p.č. 3179/19 o výměře 725 m2, p.p.č. 3179/20 o výměře 30 m2, p.p.č. 3179/24  

o výměře 3 m2, p.p.č. 3179/2 díl "m+k" o výměře 28 m2, p.p.č. 3241/7 o výměře 674 m2 a p.p.č. 3241/18 

o výměře 419 m2, v k.ú. a obci Bečov nad Teplou konkrétnímu zájemci městu Bečov nad Teplou,  

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

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Bečov  

nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410 (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 města Bečov nad Teplou, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 2115 o výměře 92 m2, p.p.č. 3374 o výměře 98 m2, p.p.č. 3241/8 o výměře 24 m2 a částí pozemků 

p.p.č. 1775/4, p.p.č. 3179/2, p.p.č. 3179/3, p.p.č. 3179/5, p.p.č. 3179/11, p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18, 

které byly odděleny geometrickým plánem č. 710-257/2021 z původních pozemků p.p.č. 1775/4,  

p.p.č. 3179/2, p.p.č. 3179/3, p.p.č. 3179/5, p.p.č. 3179/11, p.p.č. 3241/7 a p.p.č. 3241/18 a označeny jako 

pozemky p.p.č. 1775/4 díl "e" o výměře 347 m2, p.p.č. 3179/5 díl "f" o výměře 54 m2, p.p.č. 3179/21  

o výměře 86 m2, p.p.č. 3179/22 o výměře 1401 m2, p.p.č. 3179/23 o výměře 344 m2, p.p.č. 3179/17  

o výměře 1187 m2, p.p.č. 3179/18 o výměře 122 m2, p.p.č. 3179/19 o výměře 725 m2, p.p.č. 3179/20  

o výměře 30 m2, p.p.č. 3179/24 o výměře 3 m2, p.p.č. 3179/2 díl "m+k" o výměře 28 m2, p.p.č. 3241/7  

o výměře 674 m2 a p.p.č. 3241/18 o výměře 419 m2, v k.ú. a obci Bečov nad Teplou konkrétnímu zájemci 

městu Bečov nad Teplou, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

jedné), a městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou,  

IČO 00254410 (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 města Bečov Bečov nad Teplou, 

dle návrhu 

 

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

p.p.č. 2021/2 o výměře 918 m2 a  částí pozemků p.p.č. 1310, p.p.č. 3184/1, p.p.č, 3189/1, p.p.č. 3189/3, 

p.p.č. 3189/4, p.p.č. 3241/2 a p.p.č. 3209/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 710-257/2021  

z původních pozemků p.p.č. 1310, p.p.č. 3184/1, p.p.č, 3189/1, p.p.č. 3189/3, p.p.č. 3189/4, p.p.č. 3241/2 

a p.p.č. 3209/6 a označeny jako pozemky p.p.č. 1310 díl "d" o výměře 5 m2, p.p.č. 3184/1 díl "c"  

o výměře 12 m2, p.p.č. 3189/1 díl "l+n" o výměře 31 m2, p.p.č. 3189/3 díl "o" o výměře 11 m2,  

p.p.č. 3189/4 díl "p" o výměře 25 m2, p.p.č. 3241/2 díl "r" o výměře 83 m2, p.p.č. 3209/6 díl "s" o výměře 

23 m2 a p.p.č. 3241/2 díl "i" o výměře 59 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy 

mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou,  

IČO 00254410 (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 města Bečov nad Teplou do majetku Karlovarského 
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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 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
25. Záměr kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 180/3 v k.ú. Královské Poříčí z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí části pozemku  

 parc. č. 197/1 v k.ú. Královské Poříčí z majetku obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 241/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku parc. č. 180/3, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 648-40/2022 z původního pozemku parc. č. 180/3 a označena jako 

pozemek parc. č. 180/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Královské Poříčí konkrétnímu zájemci obci Královské 

Poříčí, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední 

školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01  

Sokolov, IČO 49766929 (jako dárce na straně jedné), a obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 

357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420 (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 věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce 

Královské Poříčí 

 

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

pozemku parc. č. 180/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 648-40/2022 z původního pozemku 

parc. č. 180/3 a označena jako pozemek parc. č. 180/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Královské Poříčí konkrétnímu 

zájemci obci Královské Poříčí, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem 

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako dárce na straně jedné), a obcí Královské Poříčí,  

se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420 (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 Královské Poříčí 

 

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

pozemku parc. č. 197/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 648-40/2022 z původního pozemku 

parc. č. 197/1 a označena jako pozemek parc. č. 197/24 o výměře 5 m2 v k.ú. Královské Poříčí,  

a to formou darovací smlouvy mezi obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské 

Poříčí, IČO 00259420 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou 

střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620,  

356 01 Sokolov, IČO 49766929 jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou 

věc z vlastnictví obce Královské Poříčí  do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích 

smluv 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných 

darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
26. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 273 a p.č. 130 v k.ú. Mírová z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 237/6,  

p.č. 238/12 a p.č. 368/7 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 242/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.č. 273 a p.č. 130, které byly 

odděleny geometrickým plánem č. 494-190/2020 z původních pozemků p.č. 273 a p.č. 130 a označeny 

jako pozemky p.č. 273 díl "c+g+h" o výměře 2322 m2, p.č. 273 díl "k+q" o výměře 721 m2, p.č. 273/3  

o výměře 256 m2 a p.č. 130/2 o výměře 257 m2, v k.ú. a obci Mírová konkrétnímu zájemci obci Mírová,  

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 Mírová, se sídlem 

Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, IČO 00573264 (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 Mírová, dle návrhu 

 

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

pozemků p.č. 273 a p.č. 130, které byly odděleny geometrickým plánem č. 494-190/2020 z původních 

pozemků p.č. 273 a p.č. 130 a označeny jako pozemky p.č. 273 díl "c+g+h" o výměře 2322 m2, p.č. 273 

díl "k+q" o výměře 721 m2, p.č. 273/3 o výměře 256 m2 a p.č. 130/2 o výměře 257 m2, v k.ú. a obci 

Mírová konkrétnímu zájemci obci Mírová, 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 Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var,  

IČO 00573264 (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 Mírová, dle návrhu 

 

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

pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7, které byly odděleny geometrickým plánem č. 494-190/2020 

z původních pozemků p.č. 237/6, p.č. 238/12 a p.č. 368/7 a označeny jako pozemky p.č. 237/6 díl "n"  

o výměře 2 m2, p.č. 238/12 díl "m" o výměře 1 m2 a p.č. 368/7 díl "e" o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Mírová, 

formou darovací smlouvy mezi obcí Mírová, se sídlem Mírová 40, PSČ 357 35 Chodov u Karlových Var, 

IČO 00573264 (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 Mírová do majetku Karlovarského kraje,  
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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 

 

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 

 

 
27. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku  

p.p.č. 380 v k.ú. Nové Kounice ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 243/03/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku p.p.č. 380  

v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu včetně 

odláždění koryta pod mostem, vybudovanou v rámci akce „II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov  

- SO 201 Modernizace mostu ev. č. 208-005“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým plánem 

č. 74-19/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace 

stavby na nezbytně nutnou dobu, ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to za jednorázovou  

úplatu 8.415 Kč + DPH, tj. celkem 10.182,15 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby  

k pozemku p.p.č. 380 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, spočívající v právu umístit a dále provozovat 

stavbu mostu včetně odláždění koryta pod mostem, vybudovanou v rámci akce „II/208 Modernizace 

silnice Hlinky - Bochov - SO 201 Modernizace mostu ev. č. 208-005“ na pozemek, jejíž rozsah je 

vymezen geometrickým plánem č. 74-19/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění 

provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou dobu, formou smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby, mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem 

Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČO 70889988 (jako povinný na straně jedné), a Karlovarským 

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 8.415 Kč + DPH, tj. celkem 10.182,15 Kč,  

dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby 

 

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

kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu 

stavby 

 

 

 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 244/03/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20912, pozemek p.p.č. 989/1  

v k.ú. Tatrovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 469-7757/2021 ze dne 02.07.2021 

(umístění inženýrských sítí – zemní 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/19824, pozemek p.p.č. 2920/1 v k.ú. Otročín, 

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

dle geometrického plánu č. 359-6260/2021 ze dne 15.11.2021 (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/2143, pozemek p.p.č. 2416/1 v k.ú. Cheb,  

ve prospěch města Cheb dle geometrického plánu č. 6487-221/2021 ze dne 22.09.2021 (umístění 

inženýrských sítí – chránička VO a chránička datového kabelu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

500 Kč + DPH, tj. celkem 605 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: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
29. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů  

na údržbu a nové značení cyklotras v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 245/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů, IČO 00505609, na údržbu značení cyklotras 

v Karlovarském kraji v roce 2022 ve výši 300.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 
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smlouvy na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu českých turistů,  

IČO 00505609, na údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji v roce 2022 ve výši 300.000 Kč 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, podpisem veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

dotace na údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji v roce 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
30. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy 

účastníků olympiády dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 246/03/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže v celkové  

výši 389.300 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže v celkové výši 389.300 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru  

v návrhu č. 2 

 

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

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

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
31. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 247/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 450.000 Kč 

subjektům dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v celkové výši 450.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

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

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

 

 
32. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí školního 

roku 2021/2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 248/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským 

krajem na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2021/2022 žákům vzdělávajícím se v těchto 

školách v celkové výši 884.500 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 122/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 884.500 Kč  

v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje na výplatu stipendií za 1. pololetí školního roku 2021/2022 pro žáky 

vzdělávající se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je 

uveden v příloze č. 1). 

 

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

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
33. Žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává 

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 249/03/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2022 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole,  

jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, z 600 na 650 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti 

zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré kroky nezbytné  

pro zápis uvedené změny do rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
34. Projekt Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 
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organizace, v rámci akreditace programu Erasmus+ pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 250/03/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, v rámci akreditace Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy, pro rok 2022, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu v rámci akreditace Erasmus  

č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pro rok 2022 

 

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

na projekt v rámci akreditace Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy, pro rok 2022, Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt v rámci akreditace Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy, pro rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu v rámci akreditace Erasmus č. 2020-1-CZ01-KA120-VET-094417 v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy, pro rok 2022, ve výši 583.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
35. Spolupráce s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze - uzavření 

darovacích smluv 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 251/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů dvěma studentům Národohospodářské fakulty Vysoké školy 

ekonomické v Praze za zpracování diplomové práce s vazbou na Karlovarský kraj v celkové  

výši 20.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Karlovarským krajem a oceněnými studenty dle návrhu č. 1 

dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem darovacích smluv 

 

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

 

 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
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Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
36. Doplnění usnesení č. RK 1270/11/21 - Projekt "Workoutové hřiště" Gymnázia Sokolov  

a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace, z Nadace ČEZ  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 252/03/22 
 

- v návaznosti na své usnesení č. RK 1270/11/21 

 

- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ přímo do majetku Gymnázia Sokolov  

a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace 

 

- souhlasí s realizací výstavby workoutového hřiště a jeho provozem po dobu minimálně 5 let na pozemku 

p.č. 4024/128, na území obce Sokolov [560286], v k.ú. Sokolov [752223], č. LV 4094, jehož vlastníkem 

je Karlovarský kraj 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
37. Informace o ukončení projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky  

ve venkovním prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 253/03/22 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu "Úprava venkovního areálu GOAML pro podporu výuky ve venkovním 

prostředí" Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38. Informace o ukončení projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  
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v rámci dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 254/03/22 
 

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

o ukončení a vyúčtování projektu Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, v rámci 

dotačního programu „Centra odborné přípravy“ pro rok 2021 

 

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

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
39. Žádost města Loket o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv  

v souvislosti se stavbou „Dopravní terminál Loket předmostí“ v silničních pozemcích v majetku 

Karlovarského kraje 

 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 255/03/22 
 

- souhlasí se snížením městu Loket jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 777/7,  

p. č. 777/2 a p. č. 585/1 v k. ú. Loket na jednu polovinu, tj. 126.800 Kč + DPH z důvodu veřejné 

prospěšnosti stavby 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odsouhlasit snížení městu Loket jednorázové finanční 

náhrady za užívání částí pozemků p. č. 777/7, p. č. 777/2 a p. č. 585/1 v k. ú. Loket na jednu polovinu,  

tj. 126.800 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

organizace 

 

 
40. Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní obslužnosti 

města Horní Slavkov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 256/03/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 6 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní 

obslužnosti města Horní Slavkov dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem dodatku č. 6 k veřejnoprávní 

smlouvě ev. č. KK01118/2016-00 o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

41. Informace o výsledku kontroly u Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
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příspěvkové organizace, provedené Magistrátem města Karlovy Vary v rámci výkonu státního 

dozoru nad silnicemi II. a III. třídy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 257/03/22 
 

- bere na vědomí informaci o výsledku kontroly u Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace, provedené Magistrátem města Karlovy Vary v rámci výkonu státního dozoru  

nad silnicemi II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

organizace 

 

 
42. Žádost obce Bublava o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, 

termínu realizace a následného vyúčtování individuální dotace na projekt "Nákup kontejnerového 

nosiče za traktor vč. kontejneru" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 258/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost obce Bublava  

o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků a realizace do 31.12.2022  

s následným finančním vypořádáním do 10.01.2023 na projekt "Nákup kontejnerového nosiče za traktor 

vč. kontejneru" 

 

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

ke smlouvě ev. č. KK 04787/2021 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Víta 

Hromádko, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. KK 04787/2021 obce Bublava na projekt "Nákup 

kontejnerového nosiče za traktor vč. kontejneru" 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
43. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace 

na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně 

inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 259/03/22 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku Zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1,  

k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 

- schvaluje hodnotící kritéria - nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria 70 %), 
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kvalifikace a zkušenost osoby hlavního inženýra projektu, který se má přímo podílet na plnění veřejné 

zakázky (váha kritéria 15 %) a kvalifikace a zkušenost účastníka s projektováním metodou BIM (váha 

kritéria 15 %) pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně 

inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení 

stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské 

činnosti a výkonu autorského dozoru 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Jindřich Čermák 

Ing. Tomáš Brtek 

Mgr. Radek Žemlička 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Miroslav Balatka 

MUDr. Jiří Brdlík 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 

Bc. Pavel Čekan 

Gabriela Dostálová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Eduard Frisch 

Oľga Haláková 

Martin Hurajčík 

Ing. Vít Hromádko 

JUDr. Miloslav Chadim 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Antonín Jalovec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Karla Maříková 

Markéta Monsportová 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 

Bc. Jan Picka 

Bc. Jitka Pokorná 

Josef Váňa 

Lukáš Zykán 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Irena Šteflová 

Ing. Aleš Švajdler 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zuzana Žitná 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

Ing. Andrea Černá 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 
44. Schválení realizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka transportní 



Usnesení z 67. jednání RKK dne 07.03.2022  č. j. KK/549/VZ/22 

 

07.03.2022  Strana 30 (celkem 39) 

 

techniky sanitních vozidel“ v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce 

Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní  

osa 06 React-EU  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 260/03/22 
 

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení s výzvou při respektování § § 6, 27  

a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou 

zakázku „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“ 

 

- schvaluje nabídkovou cenu ve výši 816 195,00 Kč vč. DPH jako maximální a nepřekročitelnou 

nabídkovou cenu veřejné zakázky „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“ 

 

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

na veřejnou zakázku „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 

transportní techniky sanitních vozidel“: 

MEDIROL s.r.o., IČO 64506592, Na strži 126/4, Krč, 140 00 Praha 

APOS BRNO s.r.o., IČO 46980709, Kotlanova 3, 628 00 Brno 

Medsol s.r.o., IČO 24201596. Lužná 591/4, 160 00 Praha 6-Vokovice 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

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

- náhradníky hodnotící komise: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Martin Kalina, Mgr. Antonín Jalovec, Mgr. Miloš 

Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková, Ing. Erik Klimeš 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
45. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Speciální vozidla 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, v rámci realizace projektu „Zvýšení 

připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 261/03/22 
 

- 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 „Speciální vozidla 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Speciální vozidla Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  
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na veřejnou zakázku „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

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

- náhradníky hodnotící komise: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Martin Kalina, Mgr. Antonín Jalovec, Mgr. Miloš 

Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

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

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

operačního programu – revokace usnesení  č. RK 171/02/22 ze dne 17.02.2022 a schválení nového 

materiálu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 262/03/22 
 

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 171/02/22 ze dne 17.02.2022 z důvodů uvedených  

v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o výsledku 

projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, reg. číslo 

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

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

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace 

Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 7.058.884,80 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu 

„Modernizace provozního informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 

financovaného v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy  

a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy PO 3 - Dobrá 

správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 7.058.884,80 Kč na úhradu nezpůsobilých 

výdajů projektu „Modernizace provozního informačního systému KKN“, reg. číslo 

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

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

prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 126/2022  

- přesun rozpočtových prostředků v souhrnné výši ± 7.058.884,80 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje z rezervní položky určené na úhradu sankcí EU  

do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí investiční 

individuální dotace ve výši 6.949.978,89 Kč a neinvestiční individuální dotace ve výši 108.905,91 Kč 

Karlovarské krajské nemocnici a.s., na dofinancování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace 

provozního informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném 

Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační  

a komunikační systémy a infrastruktura II.“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
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prioritní osy PO 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Realizace projektu byla 

schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 442/11/17 ze dne 1. 11. 2017 

- zapojení příjmů ve výši ± 7.058.884,80 Kč z titulu následné vratky části návratné finanční výpomoci  

a dotace na spoluúčast z rozpočtu kraje v rámci vyúčtování projektu „Modernizace provozního 

informačního systému KKN“, reg. číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005207 realizovaném Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., v rámci průběžné výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy  

a infrastruktura II.“ Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., zpět do rezervní položky určené na úhradu 

sankcí EU Odboru finančního krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
47. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu vydávání 

neperiodických publikací v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 263/03/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací  

v roce 2022 dle přílohy č. 1 

 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací  

v roce 2022 v celkové výši 320.000 Kč, dle přílohy č. 1 

 

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

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

na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2022 s žadateli dle přílohy č. 1 

 

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

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

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací schválených Radou Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

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

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

Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací v roce 2022 v celkové  

výši 180.000 Kč, dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací  

v roce 2022 s žadateli dle přílohy č. 2 

 

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

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

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 



Usnesení z 67. jednání RKK dne 07.03.2022  č. j. KK/549/VZ/22 

 

07.03.2022  Strana 33 (celkem 39) 

 

- informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje 

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

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

- v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál 

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
48. Výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 264/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129 /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů poskytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci vyhlášené 

výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje v roce 2021  

ve výši dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů neposkytnutí peněžitých darů subjektům na základě jejich žádosti v rámci 

vyhlášené výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje  

v roce 2021 dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
49. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 265/03/22 
 

- bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle důvodové 

zprávy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 10.000.000 Kč 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
50. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic 
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Karlovarského kraje, p. o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského  

kraje, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 266/03/22 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského  

kraje, p. o., Ing. Jiřímu Šlachtovi ve výši uvedené v důvodové zprávě za mimořádnou práci za období 

květen až prosinec roku 2021 

 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, p. o., Ing. Janu Mládkovi ve výši uvedené v důvodové zprávě za mimořádnou  

práci za II. pololetí roku 2021 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
51. Pověření vedoucí odboru finančního k úhradě nákladů spojených s migrační vlnou a schválení 

výjimky z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 267/03/22 
 

- schvaluje výjimku z předpisu č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, článku VIII. a článku IX., pro uzavírání objednávek  

nebo smluv na dodávky a služby po dobu poskytování humanitární pomoci Karlovarským krajem  

v souvislosti s migrační vlnou v následku situace na Ukrajině, a schvaluje uzavírání objednávek a smluv 

napřímo 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, k úhradě nákladů spojených s migrační 

vlnou způsobenou invazí Ruska na Ukrajinu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
52. Žádost Muzea Cheb, příspěvková organizace o finanční příspěvek z programu tradiční lidová 

kultura na zhotovení návrhů edukačně vzdělávacích prvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 268/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z programu tradiční lidová kultura odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na zhotovení návrhů edukačně vzdělávacích prvků 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 142/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč  

v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

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

příspěvku zřízené příspěvkové organizaci Muzeum Cheb na zhotovení návrhů edukačně vzdělávacích 

prvků, které přirozeně navazují na projekt Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově. 

 

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

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
53. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 269/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 17 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, 

příspěvková organizace, kde se do hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní 

účel zřízení organizace vkládá text ve znění „V domově pro osoby se zdravotním postižením může být 

vykonávána ústavní výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních 

předpisů“, dle návrhu, a to vzhledem k záměru Domova podat žádost o registraci nové sociální služby  

s názvem Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík, s místem poskytování sociální služby 

Dragounská 931/38, 352 02 Cheb 2, kde by měly být poskytovány od 01.01.2023 pobytové sociální služby 

osobám mladším 18 let nebo osobám do 19 let v případě nařízené ústavní výchovy, výchovného opatření 

nebo předběžného opatření 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace,  

k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
54. Postupné snížení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově se zvláštním 

režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 270/03/22 
 

- schvaluje snížení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově se zvláštním 

režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 84 lůžek na 72 lůžek,  

ke snižování kapacity bude docházet postupně s účinností od 01.04.2022, na konci 2. etapy rekonstrukce 

bude docházet opět k postupnému navyšování kapacity na konečný stav 84 lůžek dle projektu 

,,Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku, příspěvková organizace 

 
55. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 
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Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o., na opravu školních tabulí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 271/03/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o., ve výši 180.000 Kč na opravu školních tabulí 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
56. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 272/03/22 
 

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o., v celkové výši 200.000 Kč 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
57. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení 

stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 273/03/22 
 

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  

- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice  

v Chebu - pavilon B (levá část)“ 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu Sokolov - východ 
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na projekt Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 274/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu Sokolov - východ, IČO 70948755,  

na realizaci projektu Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket ve výši 2.000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Mikroregionu 

Sokolov - východ, IČ 70948755, na realizaci projektu Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket  

ve výši 2.000.000 Kč 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, podpisem veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 

individuální neinvestiční dotace na realizaci projektu Oprava cyklostezky Královské Poříčí - Loket  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 141/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 2.000.000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2022, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí individuální neinvestiční 

dotace Mikroregionu Sokolov – východ na realizaci opravy cyklostezky Královské Poříčí – Loket.  

Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 

schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
59. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast UNESCO - Montanregion Krušné 

Hory - Erzgebirge, o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 275/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Montanregion Krušné 

Hory - Erzgebirge, o.p.s., ve výši 158 128 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

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

kraje pro rok 2022 se subjektem Montaregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., dle návrhu, který je 

přílohou č. 5 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 124/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 158 128 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, 

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

na poskytnutí neinvestiční individuální dotace na zajištění činnosti pro společnost Montanregion Krušné 

hory – Erzgebirge, o.p.s. 

 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, 
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cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se 

subjektem Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., která je přílohou č. 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s.,  

ve výši 600 000 Kč dle návrhu, který je přílohou č. 6 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy  

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

Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., dle návrhu, který je přílohou č. 9 

 

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

hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace se subjektem Montanregion Krušné Hory - Erzgebirge, o.p.s., 

která je přílohou č. 9 

 

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

zastupitelstva, zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje a další úkony vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 04.04.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
60. Oznámení události vyšší moci v podobě invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu od společností 

GEOSAN GROUP a.s., vedoucí společník společností Císařské lázně - GEOSAN GROUP  

- Metrostav v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 276/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě, 

 

- bere na vědomí informace uvedené v oznámení ze dne 24.02.2022 od společnosti GEOSAN  

GROUP a.s., vedoucí společník "Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav", zhotovitel 

stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
61. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje"  

– kontrolor dat 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 277/03/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Rozvoj digitální technické mapy 

Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – kontrolor dat, 

kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka Geodetická kancelář Nedoma  

& Řezník, s.r.o., plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10, IČO 26695103 s nabídkovou cenou 

2.125.000 Kč bez DPH, tj. 2.571.250 Kč včetně DPH 
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- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM)  

a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – kontrolor dat, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje 

(DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje" – kontrolor dat, po marném uplynutí 

lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem Geodetická kancelář 

Nedoma & Řezník, s.r.o., plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10, IČO 26695103 s nabídkovou cenou 

2.125.000 Kč bez DPH, tj. 2.571.250 Kč včetně DPH 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku 

"Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje" – kontrolor dat, s vybraným dodavatelem Geodetická kancelář Nedoma  

& Řezník, s.r.o., plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10, IČO 26695103 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Ing. arch. Vojtěcha Frantu k podpisu smlouvy na veřejnou zakázku 

"Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje" – kontrolor dat, s vybraným dodavatelem Geodetická kancelář Nedoma  

& Řezník, s.r.o., plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10, IČO 26695103 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           hejtman         ověřovatel  

 Karlovarského kraje 

 


