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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 68. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 10. března 2022 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:15 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Hromádko, Mgr. Pisár 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Malý, pí Monsportová 

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu   

B. Schválení programu jednání   

    

1. Schválení formy přijetí finančních prostředků na zajištění pomoci pro uprchlíky  

z Ukrajiny na území Karlovarského kraje 

RK 278/03/22  

2. Rozpočtová změna RK 279/03/22  

3. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti“ - schválení podání žádosti a realizace projektu 

RK 280/03/22  

4. Souhlas Karlovarského kraje s bezplatnou přepravou pro občany Ukrajiny  

při řešení uprchlické krize      

staženo  
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- p. Patrika Pizingera 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu: 

 
4. Souhlas Karlovarského kraje s bezplatnou přepravou pro občany Ukrajiny při řešení uprchlické krize      

 

 
1. Schválení formy přijetí finančních prostředků na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny  

na území Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 278/03/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského kraje, 

a to formou zasílání na speciální bankovní účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Mgr. Martinu Duškovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, k zastupování Karlovarského 

kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem Získání finančních prostředků 

k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského kraje 

 

- schvaluje po dobu veřejné sbírky na Získávání finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky  

z Ukrajiny na území Karlovarského kraje uzavírání darovacích smluv s tímto účelem poskytnutí 

 

- zmocňuje dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje, k uzavírání 

darovacích smluv na získávání finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny  

na území Karlovarského kraje 

 

- zmocňuje vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k podpisu darovacích smluv na získávání finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky  

z Ukrajiny na  území Karlovarského kraje 

 

- ukládá informovat ji po dobu zmocnění k uzavírání darovacích smluv vždy za uplynulé čtvrtletí o počtu 

uzavřených darovacích smlouvách na získávání finančních prostředků k zajištění pomoci pro uprchlíky  

z Ukrajiny na  území Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
2. Rozpočtová změna 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 279/03/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 148/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů Karlovarského kraje  

v celkové výši 64.212.518 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky účelové dotace jsou určeny na plnění povinnosti 

kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem 

sociálních služeb v rozsahu základních činností. Dle obdrženého rozhodnutí Ministerstva práce  

a sociálních věcí České republiky se ve stavu rozpočtového provizoria za postup financování považuje 

rovněž financování formou krátkodobých zápůjček. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde bude v této výši nahrazeno financování 

krátkodobých zápůjček poskytovatelům sociálních služeb z krajských prostředků státními (dojde  

ke snížení výdajů na krátkodobé zápůjčky bez účelového znaku a jejich nahrazení státními prostředky  

s účelovým znakem a zároveň snížení příjmů z vratek těchto zápůjček poskytnutých z krajských 

prostředků bez účelového znaku). Zároveň dojde k rozpočtovému zapojení vratek těchto zápůjček  

ze státních finančních prostředků (s účelovým znakem) na výdaje financování sociálních služeb  

pro poskytovatele těchto služeb (výdaje s účelovým znakem). 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“  

- schválení podání žádosti a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 280/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- podání žádosti o dotaci na projekt  "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 

- podání žádosti o změnu projektu  "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 spočívající v navýšení alokace 

projektu pro žadatele, kteří do 31. 8. 2022 podali žádost o poskytnutí dotace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje 

podpisem žádosti o dotaci a následně žádosti o změnu pro projekt "Podpora výměny kotlů  

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 

2021 – 2027 vč. jejích příloh, a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

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

o možných rizicích spojených s projektem "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji  

pro nízkopříjmové domácnosti" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 
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Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
4. Souhlas Karlovarského kraje s bezplatnou přepravou pro občany Ukrajiny při řešení uprchlické 

krize     

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Petr Kulhánek v. r. Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

             hejtman    ověřovatel  

   Karlovarského kraje 

 


