
Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

1 OŽP 59 290,00
zpracování vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství 

Karlovarského kraje za rok 2020.
Objednávka č. 00669-00106/21/ZZ ze dne 20.7.2021

RO 110/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

2 OŽP 1 113 321,00
Plán pro zvádání sucha a stavu nedostatku vody pro území 

Karlovarského kraje
Ev.č. smlouvy o dílo KK 04722/2021 ze dne 9.12.2021

RO 111/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

3 OŽP 242 000,00
zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů koncepce "Regionální 

surovinová koncepce Karlovarského kraje"
Ev.č. smlouvy o dílo KK 04794/2021 ze dne 29.12.2021

RO 113/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

4 OŽP 40 000,00

zpracování posudku o prevenci závažných havárií k bezpečnostní 

dokumentaci "Bezpečnostní program Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s." 

Objednávka č. 00611-00101/21/ZZ ze dne 30.6.2021

RO 112/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

5 OŽP 25 000,00
slavnostní vyhodnocení a předání ocenění za výtvarnou soutěž 

školám KK v rámci společného projektu KK a EKO-KOM, a.s.

Na základě smlouvy o spolupráci ev. č. KK01507/2021 ze dne 

11.05.2021 (aktivita č. VII), schválené Radou Karlovarského kraje 

usnesením č. RK375/04/21 ze dne 06.04.2021

RO 109/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

6 OBKŘ 300 000,00
KONZULTA Brno, a.s. - poskytování služby - systém SMS-

OPERÁTOR v rámci IS Hromada (MicroRescue)

Objednávka č. 01416 00028/21/KZ ze dne 7.12.2021 ve výši 300 

000 Kč, na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.12.2022.

RO 23/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

7 OBKŘ 24 551,00

TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. - servisní služba - čištění 1 ks 

mobilní toalety (ve vlastnictví HZS) pro zabezpečení odběrového 

místa v areálu KÚ KK (do konce roku 2021 v Karlovarské krajské 

nemocnici v K. Varech)

Objednávka č. 01013 00024/21/KZ ze dne 1.10.2021 ve výši 45 

000 Kč, do max. výše objednávky.

RO 24/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

8 OBKŘ 22 506,00

Alfa Container Rent s.r.o. - pronájem 2 ks obytných kontejnerů pro 

zabezpečení odběrového místa v Karlovarské krajské nemocnici v 

Chebu

Nájemní smlouva ev. č. KK02008/2020 ze dne 17.9.2020, na 

období od 18.9.2020 do 18.3.2021, prodloužena Dodatkem č. 1 ev. 

č. KK02008/2020/1 ze dne 12.2.2021 na dobu do 18.9.2021 

(finanční krytí ve výši 46 222 Kč), prodloužena. Dodatkem č. 2 ev. 

č. KK02008/2020/2 ze dne 16.9.2021 na dobu do 18.3.2022.

RO 20/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

9 OBKŘ 1 000 000,00
Město Habartov - rekonstrukce požární zbrojnice jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Habartov

Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02948/2021 uzavřená dne 

20.8.2021. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 

197/06/21 ze dne 28.6.2021. Ve smlouvě je prodloužené období 

pro realizaci akce do 31.12.2022.

RO 21/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

10 OBKŘ 450 000,00
Obec Kyselka - pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku 

sboru dobrovolných hasičů obce Kyselka

Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02950/2021 uzavřená dne 

3.9.2021. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 

197/06/21 ze dne 28.6.2021. Ve smlouvě je prodloužené období 

pro realizaci akce do 31.12.2022.

RO 22/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

Tabulka č. 2 - Ostatní vázané prostředky dle požadavků odborů (mimo peněžních fondů a zvláštních účtů)
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Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

11 OBKŘ 139 150,00 HZS Karlovarského kraje

Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01606/2021 uzavřená dne 

3.5.2021.  Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 

83/04/21 ze dne 26.4.2021. Z důvodu nesplnění dodávky ze strany 

dodavatele (resp. subdodavatele) do 31.12.2021 nemohlo dojít k 

pořízení příslušenství ke smykovému nakladači BOBCAT (vidle s 

přidržovačem) a část dotace kraje ve výši 139 150 Kč musela být 

žadatelem vrácena. Ředitel HZS projednal možnosti řešení s 

hejtmanem kraje. Politické vedení kraje podporuje zavázání a 

alokování vrácené částky, HZS kraje následně požádá o poskytnutí 

individuální dotace. 

RO 13/2022, usnesení č. 

RK 67/01/22 dne 

24.1.2022 

12 OBKŘ 91 875,00

Asociace bezpečná škola z.s. - řízení a koordinace projektu 

"Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji" - 5. 

etapa. Smlouva o dílo do 28. 2. 2022, měsíčně faktura na částku 30 

625 Kč

Smlouva o dílo, ev.č. KK03023/2021, uzavřená dne 20. 7. 2021 

(očekáváme fakturu za 12/2021, 1/2022, 2/2022).

RO 25/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

13 OKŘÚ 152 823,00
realizace zakázky "Personální hodnocení talentů a silných stránek 

zaměstnanců" 

Smlouva ev. č.: KK04790/2021 byla uzavřena dne 23.12.2021, 

realizace díla se předpokládá v 1. pololetí r. 2022. 

RO 88/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

14 OINF 5 207 840,00 veřejná zakázka "Nový webový portál Karlovarského kraje"
Usnesení RK 1355/12/21 ze dne 9.12.2021, VZ zahájena 

10.12.2021

RO 118/2022 do ZKK 

dne 11.4.2022

15 OINF 302 500,00
expertní konzultační služby k veřejné zakázce na provedení analýzy 

webového portálu KK

Usnesení RK 540/05/21 ze dne 10.5.2021, objednávka č. 00451-

00057/21/IF uzavřená dne 17.5.2021

RO 106/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

16 OINF 157 300,00 aplikace Vnitřní předpisy Objednávka č. 01338-00132/21/IF uzavřená dne 23.11.2021

RO 105/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

17 OINF 292 132,00 upgrade aplikace KEVIS Objednávka č. 01385-00137/21/IF uzavřená dne 1.12.2021

RO 108/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

18 OINF 369 655,00 převod portálu krizového řízení BEZPORT
Usnesení RK 109/02/21 ze dne 8.2.2021, smlouva č. 

KK02623/2020, uzavřená dne 11.3.2021

RO 107/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022
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Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

19 OKPPLCR 1 520 132,00
výzva na podporu ubytování v ubytovacích zařízení na území 

Karlovarského kraje

Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí darů v rámci 

vyhlášené výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízení na 

území Karlovarského kraje v roce 2021 - související usnesení: ZK 

80/04/21 (schválení alokace), RK 627/05/21 (změna výzvy z roku 

2020 na podmínky pro rok 2021), RK 1049/09/21 (navýšení 

alokace), RK 1407/12/21 (schválení 5. části žádostí o poskytnutí 

darů, které je nutné vyposlat). V současné době je nutné dokončit 

administraci (schválení RKK a vyposlání prostředků) u více než 600 

žádostí.

RO 5/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

03/01/22 dne 10.1.2022

20 OKPPLCR 34 930,00

zpracování analýzy a vyhodnocení vhodnosti nemovitých objektů pro 

realizaci projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a 

kreativní kancelář - 4K", analýzy SWOT u vybraných 3 objektů a 

vypracování zadání pro zpracování studie proveditelnosti.

Uvedené služby byly objednány na zakládě objednávky č. 01459-

00138/21/KR v celkové výši 49 900 Kč. Z této částky byla uhrazena 

zálohová faktura ve výši 14 970 Kč. Po doložení zpracovaných 

podkladů bude doplacena zbylá část.

RO 36/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

21 OKPPLCR 1 661 200,00

zpracování projektové dokumentace a dohled nad realizací záměru 

na akci "Expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy 

Vary"

Způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Realizace 

projektové dokumentace - Expozice v národní kulturní památce 

Císařské lázně Karlovy Vary" byl schválen usnesením č. RK 

674/06/21 a následně RK 1157/10/21. Projektová dokumentace 

bude zpracovávána v průběhu 1. pololetí roku 2022, následně bude 

proplacena na základě smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové 

dokumentace. 

RO 27/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

22 OKPPLCR 1 595 400,02
vytvoření audiovizuálního díla - dokumentárního filmu - s pracovním 

názvem "Císařské lázně" jako celovečerního sběrného dokumentu.

Realizace audiovizuálního díla - dokumentárního filmu - s 

pracovním názvem "Císařské lázně" byla schválena usnesením č. 

RK 630/05/21, dílo je realizováno na základě smlouvy o autorské 

dílo ev. č. KK02367/2021. Realizace časosběrného dokumentu 

bude pokračovat rovněž v roce 2022 a 2023.

RO 26/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

23 OKPPLCR 49 610,00
grafické práce, tisk a instalace celkem 18 outbannerů (téma 

Montanregion a Great Spa Towns of Europe)

Grafické práce, tisk a instalace celkem 18 outbannerů byly 

objednány obj. č. 01022-00060/21/KR, vzhledem k avizovaným 

změnám log (UNESCO a Great Spa Towns of Europe) bylo 

rozhodnuto o pozastavení tisku. Zakázka bude realizována v roce 

2022 po obdržení nových aktuálních log.

24 OKPPLCR 454 746,32 Becherova vila

Jedná se o finanční prostředky z bankovních záruk na odstranění 

vad z díla. U projektu "Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova 

vila" byla po dlouhé kontrole započata udržitelnost. Po dobu 

udržitelnosti je nutné mít tyto prostředky k případným opravám. 

25 OINV 215 320 310,21
KKN, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)
Akce je v realizaci, uzavřeny smlouvy. 

RO 64/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

53/02/22 dne 28.2.2022

26 OINV 17 760 746,70 Společné operační středisko RK 813/07/21 ze dne 26. 7. 2021, uzavřeny smlouvy.

RO 63/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

53/02/22 dne 28.2.2022
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Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

27 OINV 14 964 910,00
Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. 

o. 
RK 681/06/20 ze dne 22. 6. 2020, uzavřeny smlouvy.

RO 62/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

53/02/22 dne 28.2.2022

28 OINV 5 959 550,00 Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov

v současné je zpracována studie a dořešen pozemek, v roce 2022 

bude vyhlášeno zadávací řízení na zpracování projektové 

dokumentace

RO 61/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

53/02/22 dne 28.2.2022

29 OINV 591 027,91
Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, 

Sokolov na zajištění prostor pro činnost pobočky VPŠ a SPŠ MV ČR
Uzavřeny smlouvy, akce je ve fázi realizace.

RO 16+17/2022 

schváleno usnesením č. 

RK 53/01/22 dne 

24.1.2022

30 OINV 1 210 000,00
Novostavba Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

zdravotnické Karlovy Vary 
RK 663/06/21 ze dne 7. 6. 2021, uzavřena smlouva.

RO 34/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

31 OINV 2 000 000,00
Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v 

areálu krajských institucí 
RK 756/07/21 ze dne 12. 7. 2021, uzavřena smlouva.

RO 35/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

32 OINV 4 165 518,00

Úhrada případných sankcí za odvody za porušení rozpočtové kázně 

příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Částka nevymožených odvodů za porušení 

rozpočtové kázně nyní činí 4 165 518 Kč, přičemž s ohledem na 

konec udržitelnosti projektu lze očekávat vydávání rozhodnutí o 

odvolání ze strany Ministerstva financí, a tedy povinnost kraje hradit 

případné vratky za zrušená rozhodnutí. Minulý rok, zřejmě z důvodu 

koronavirové epidemie ministerstvo v žádném aktivním případě 

nerozhodlo.

RO 116/2018 a usnesení ZK 77/04/18 ze dne 26. 4. 2018

RO 98/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

33 OINV 131 816,25

Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemcem podpory 

Palatinum s.r.o. v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost na základě dohody o splátkách. Po doplacení 

celé dlužné částky ve výši 527 265,00 Kč má kraj povinnost převést 

úhradu na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 

2021 byly uhrazeny tři splátky v měsících říjen, listopad a prosinec.

Smlouva o uznání dluhu a dohoda o splátkách 04021/2021

RO 99/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

34 OINV 105 875,00
zpracování revizního znaleckého posudku v rámci stavební akce v 

nemocnici Cheb

V roce 2021 uzavřena objednávka 01396-00019/21/IN s tím, že 

platba proběhne v roce 2022.

RO 18/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

35 OZDR 7 801 730,00

Náborové příspěvky - opatření k personální stabilizaci nemocnic 

poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky budou určeny na úhradu první a druhé části 

náborového příspěvku - jedná se o finalizaci podaných žádostí roku 

2021, u kterých nebyl dokončen proces poskytnutí náborového 

příspěvku. Finanční prostředky se poskytují až po uplynutí  3 měsíční 

zkušení doby. Smlouvy  budou propláceny  roku 2022. 

Dne 06.04.2021, usnesením ZK 132/04/21 byly schváleny 

Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským 

krajem určené pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Náborové příspěvky 

budou vyplaceny v souladu s 18. třístrannými smluvními vztahy 

mezi Karlovarským krajem, nemocnicemi a zaměstnanci nemocnic.    

RO 65/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

53/02/22 dne 28.2.2022
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Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

36 OZDR 700 000,00

Motivační příspěvky - podpora specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji. 

Na základě uvedeného programu jsou vypláceny jak akreditovanému 

zařízení, tak lékaři, který se připravuje na atestaci, finanční 

prostředky (každému 10 tis. Kč měsíčně), a to po celou dobu 

specializační přípravy; 4 – 5 let dle oboru. Finanční prostředky budou 

určeny na úhradu již uzavřených smluv.

Dne 9.6.2016 byly Zastupitelstvem Karlovarského kraje, usnesením 

ZK 254/06/16 schváleny Podmínky pro poskytování příspěvků 

Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech 

všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a 

dorost/pediatrie. Motivační příspěvky budou vypláceny v souladu se 

zastupitelstvem schválenými smlouvami: KK 00030/2021, ZK 

364/12/20; KK 01595/2021, ZK 134/04/21; KK 00032/202, ZK 

364/12/20; KK 00031/2021, ZK 364/12/20; KK 00436/2019, ZK 

46/02/19; KK 02993/2019, ZK 325/09/19; KK 02556/2017, ZK 

396/09/17; smlouva KK 03047/2018 ve znění dodatku č. 1 KK 

03047/2018/1, ZK 317/09/18 ze dne 13.9.2018; smlouva KK 

00007/2017 ve znění dodatku č. 1 KK 00449/2018 a dodatku č. 

2 KK 00007/2017/2, ZK 597/12/16; KK 01103/2019, ZK 124/04/19  

RO 115/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

37 OZDR 840 000,00

Služba obecného hospodářského zájmu - Nemocnice Mariánské 

Lázně s.r.o. - dorovnání ztráty lékařské pohotovostní služby za rok 

2021

Dne 1.2.2021, usnesením ZK 39/02/21 Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje schválilo smlouvu o poskytování zdravotních 

služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu společností 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o provozující nemocnici v 

Mariánských Lázních. Smlouva byla uzavřena dne 23.3.2021, a je 

evidována jako KK 00618/2021.  Dne 22.12.2021 obdržel 

Karlovarský kraj mimořádnou kalkulaci vyrovnávací platby za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu předloženou 

společností Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. , a to v souladu s čl. 

VI. odst. 7.  smlouvy.  Stanovení nové výše předběžné vyrovnávací 

platby pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., na rok 2021, a to ve 

výši 3.192.984 Kč, (z čehož doplatek ve výši 840 000 Kč bude 

účelově poskytnut na zajištění lékařské pohotovostní služby – obor 

všeobecné praktické lékařství) bude projednáváno dne 10.1.2022 

Radou Karlovarského kraje, následně dne 31.1.2022  

Zastupitelstvem Karlovarského kraje. 

RO 1/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

17/01/22 dne 31.1.2022
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Č.ř. Odbor Částka            Účel

Zdůvodnění na základě čeho příslušný odbor žádá o zavázání 

(usnesení  č. RKK/ZKK ….ze dne …., smlouva ev. číslo …. 

uzavřená dne …., objednávka ev.číslo …..uzavřená dne…., 

veřejná zakázka zahájena dne ….)

Rozpočtové opatření (RO)

38 ODSH 453 750,00

Úhrada smluvního závazku (příkazní smlouva ev. č.: KK00622/2016-

00 a následné dodatky DODATEK č.1 KK02821/2016 a DODATEK 

č.2 KK02821/2016/2) společnosti KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o. 

za dokončení přípravy zadávací dokumentace a realizaci zadávacího 

řízení. Dle smluvního ujednání byla uhrazena částka 50% z ceny ve 

výši 453.750,- Kč na základě došlé faktury dne 25.11.2016 uhrazené 

dne 14.12.2016 (po přípravě dokumentace k zadávacímu řízení a po 

její adaptaci na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek) a zbylých 50% z ceny po dokončení veřejné zakázky. 

Podmínkou pro vyhlášení výběrového řízení je schválení finální 

zadávací dokumentace Radou KK k čemuž nedošlo, neboť je 

potřebné rozhodnout o formě provozování autobusů CNG dodaných 

z dotace MMR (Nákup nízkoemisních autobusů pro I. – IV. oblast 

Karlovarského kraje“).

Příkazní smlouva ev.č.: KK00622/2016-00 a následné dodatky 

DODATEK č.1 KK02821/2016 a DODATEK č.2 KK02821/2016/2) 

RO 69/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

39 ODSH 302 500,00

Smlouva uzavřená s KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o. na přímá 

zadání na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě 

cestujících s malými a středními podniky na zajištění dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v každé ze tří dílčích 

podoblastí v oblasti Jihovýchod 

Příkazní smlouva ev.č.: KK02709/2018 ze dne 13.08.2018

RO 68/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022 

40 ODSH 114 950,00
smlouva s Rowan Legal na poskytování právních služeb v rámci 

projektů CNG autobusů

smlouva ev. č.: KK01813/2021, usnesení č. RK 287/03/21 ze dne 

22.3.2021

RO 89/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

41 ORR 617 100,00
"Zpracování Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost 

rekreace)"
Smlouva ev. číslo KK00068/2020  uzavřená dne 21. 1. 2020

42 ORR 96 800,00
"Zpracování Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost 

rekreace)" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Smlouva ev. číslo KK00068/2020/2  uzavřená dne 8. 10. 2021

43 ORR 1 718 366,00
"Zpracování Studie využití a rozvoje areálu bývalé Střední 

zemědělské školy Dalovice"
Smlouva ev. číslo KK04729/2021  uzavřená dne 28. 12. 2021

RO 71/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

44 ORR 665 500,00

akce technická a servisní podpora na internetové platformě PinCity, 

www.menimekraj.cz
usnesení  č. RK/1100/10/21 ze dne 8.11.2021, smlouva ev. číslo 

KK 033799/2021 uzavřená dne 11.10.2021

RO 72/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

45 ORR 240 000,00
individuální dotace - obec Bublava - nákup kontejnerového nosiče za 

traktor vč. kontejneru
usnesení č. ZK 457/12/21 ze dne 13. 12. 2021

RO 28/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

46 ORR 2 000 000,00

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost LK 

Slovan K.Vary z.s. na pořízení sněžné rolby na úpravu běžeckých 

tratí ve veřejném lyžařském areálu Jahodová louka a přilehlých 

turistických tras v Krušných horách

usnesením č. RK/1384/12/21 ze dne 20. 12. 2021 doporučila RKK 

ZKK ke schválení poskytnutí individuální dotace, ZKK bude 

schvalovat v roce 2022

RO 12/2022, schváleno 

usnesením č. ZK 

30/01/22 dne 31.1.2022

47 OŠMT 2 500 000,00

individuální dotace Západočeské univerzitě v Plzni - fakulta 

ekonomická na akademický rok 2021/2022 na úhradu provozních 

nákladů pracoviště v Chebu a na realizaci propagačních aktivit se 

zaměřením na studijní programy v Karlovarském kraji

usnesením č. RK 1405/12/21 ze dne 20.12.2021 doporučila RKK 

ZKK ke schválení poskytnutí individuální dotace, ZKK bude 

schvalovat v roce 2022

RO 15/2022, schváleno 

usnesením č. ZK 

36/01/22 dne 31.1.2022

RO 70/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022
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Rozpočtové opatření (RO)

48 OŠMT 24 000,00

individuální dotace Západočeské univerzitě v Plzni - fakulta 

pedagogická na akademický rok 2021/2022 na úhradu nákladů 

spojených s výukou 3 neaprobovaných učitelů v oboru biologie a 

fyziky v 1. semestru programu celoživotního vzdělávání 

poskytnutí dotace schválila RK 1388/12/21 ze dne 20.12.2021

RO 29/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022

49 OŠMT 912 000,00

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva - jedná se o tzv. nové stipendisty, 

se kterými nově uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace od 

akademického roku 2021/2022

RK 1339/12/21 ze dne 6.12.2021

RO 33/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

50 OŠMT 3 478 800,00

navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost základní školy nebo střední školy zřizovaným 

Karlovarským krajem na výplatu náborových příspěvků učitelům 

nastupujícím do pracovního poměru včetně zákonných odvodů

RK 1360/12/21 ze dne 16.12.2021                          

RO 39/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

51 OŠMT 32 845,77

Prostředky vrácené příspěvkovými organizacemi zřizenými 

Karlovarským krajem jako vyúčtování použití daru ČEPS a.s. v roce 

2021 - vypořádání podle smlouvy č. KK02936/2021 provede KÚKK 

do konce ledna 2022 v souladu se smlouvou. Jedná se o 5 vratek, 

vráceno mezi 8.12.2021 až 22.12.2021.

RK 535/05/21 ze dne 10.5.2021                                                  RK 

780/07/21 ze dne 12.7.2021                                                   RK 

905/08/21 ze dne 23.8.2021

RO 37/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

52 OŠMT 10 000,00

Poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč 

Klubu Krušných hor, z.s. (IČO 26643880), na spolufinancování 

realizace projektu "Snowboardový a Freestylový areál Boží Dar" 

podaného v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 

Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024, Výzva 11/2021 

Regiony 2021" vyhlášeného Národní sportovní agenturou, za 

podmínky, že projekt bude poskytovatelem dotace schválen k 

realizaci

RK 1042/09/21 ze dne 20.9.2021                             

53 OŠMT 20 000,00
Individuální dotace v oblasti sportu - Barbora Stupková - 

nepodnikající fyzická osoba - účast na akci MS Xterra 2021

54 OŠMT 20 000,00
Individuální dotace v oblasti sportu - Jan Psota - nepodnikající fyzická 

osoba - podpora tenisové kariéry Jana Psoty

55 OŠMT 200 000,00 TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. 

56 OŘP 750 000,00

pokrytí nákladů na tvorbu části informačního systému, který byl 

vytvořen v rámci projektu na omezení výskytu invazních rostlin, který 

je Karlovarský kraj povinen udržovat funkční do konce roku 2025 a 

který s ohledem na ukončení podpory technologie Silverlight již řádně 

neplní svou funkci v rámci udržitelnosti projektu

Smlouva o dílo ev.č. KK00881/2018 ze dne 25.4.2018 do RKK 4.4.

57 OŘP 1 046 650,00

nová akce Koncertní sál - náklady na externího administrátora 

veřejné zakázky pro vestavbu sálu, finanční prostředky na pokrytí 

smlouvy na dopracování detailů PD a konzultační služby

Smlouva KK04062/2021 Havel & Partners s.r.o. (ex.administrátor), 

smlouva KK04533/2021 s firmou Petr Hájek ARCHITEKTI 

s.r.o.(dopracování detailů PD a konzultační služby)

RO 41/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022

RK 1397/12/21 ze dne 20.12.2021                                         

RO 38/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

54/01/22 dne 24.1.2022
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Rozpočtové opatření (RO)

58 OŘP 2 000 000,00

související výdaje Císařské lázně nad rámec dotace - 1) náklady na 

zařízení pultu centralizované ochrany; 2) případné poplatky 

vyplývající se změnou projektu č. 3; 3) archeologický výzkum; 4) 

měření radiace

1) RKK leden/2022 - smlouva s firmou PATROL group s.r.o.; 2) 

RK958/08/21 z 23.08.2021; 3) smlouva KK00388/2020 ze dne 

16.3.2020, RKK513/06/20 ze dne 1.6.2020 smlouva KK01248/2020 

9.7.2020; 4) objednávka 0130800029/20/ORP ze dne  18.11.2020, 

objednávka 0057800011/20/ORP

RO 66/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

116/02/22 dne 7.2.2022

59 OVZ 554 773,00

výměna displejů hořáku kotelny B, odstranění závaz z revizí  budova 

A a B, kabelový propoj - kotelna budova C, oprava rozvaděče kotelna 

budova C 

opravy a údržba budov na základě odeslaných a dodavateli 

potvrzených objednávek v roce 2021

60 OVZ 138 000,00 antigenní testy

objednávka antigenních testů z 30. 12. 2021, pro povinné testování 

zaměstnanců dle prohlášení ministra zdravotnictví - objednávka 

byla řádně odeslána a potvrzena dodavatelem 

61 OLP 396 644,00
úhrady na základě Smlouvy o poskytování právních služeb ve věci 

dokončení revitalizace nemocnice Cheb 

Smlouva ev.č. KK02380/2019 ze dne 8.7.2019 ve znění dodatků č. 

1 a 2

RO 134/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

218/03/22 dne 7.3.2022

62 OF 445 127,54
nájem očkovacích center v Sokolově a Chebu a služby a nájem 

přechodného dopravního značení u očkovacího centra v K.Varech

smlouva o dílo ev.č. KK01108/2021/2 ve znění dodatku č. 2, 

smlouva o dílo ev.č. KK04792/2021
do RKK 21.3.2022

63 OF 2 613 064,69
finanční prostředky státního rozpočtu, které musí kraj vrátit do 

státního rozpočtu při finančním vypořádání na začátku roku 2022 

RO 135/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

218/03/22 dne 7.3.2022

64 OF 4 676 297,52
nespotřebované finanční prostředky projektů EU na provozním účtu 

(osobní náklady, cestovné a PHM) 

RO 78-82+86-87/2022 

schváleno usnesením č. 

RK 116/02/22 dne 

7.2.2022

65 OF 1 898 301,50

vratky návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů 

od příspěvkových organizací kraje, které kraj obdržel na konci roku 

2021 na provozní účet kraje a nestihly se převést na Fond 

budoucnosti. Tyto finanční prostředky budou převedeny do Fondu 

budoucnosti v roce 2022.

bez RO

66 OSV 17 300,00 RC Zvoneček, z.s.- dotace na podporu aktivní činnosti seniorů

dotace byla schválena usnesením č. RK 983/08/21 ze dne 

9.8.2021. Ke zpoždění uzavření smlouvy došlo z důvodu změny 

sídla a statutárního zastupce žadatele, z tohoto důvodu dojde k 

proplacení dotace až v roce 2022. 

RO 104/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

174/02/22 dne 21.2.2022

67 OŘP 4 840 000,00
na pokračování přípravy transformace kraje předprojektovou 

přípravou strategických projektů kraje
v návaznosti na usnesení č. RK 1086/10/20

RO 4/2022 schváleno 

usnesením č. ZK 

10/01/22 dne 10.1.2022

68 319 640 215,43 CELKEM

RO 31/2022 schváleno 

usnesením č. RK 

53/01/22 dne 24.1.2022
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