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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 
 

ze 70. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 21. března 2022  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:03 do 10:51 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek (od 9:28 hod.), Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek,  

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

Jednání řídil:         Ing. Jakobec, Ing. Kulhánek 

Omluveni:  p. Pizinger 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje  

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

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. - volba člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

RK 282/03/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.03.2022 RK 283/03/22 

3. Rozpočtové změny RK 284/03/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 285/03/22 

5. Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2023 - 2024 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

RK 286/03/22 

6. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 - 3. část 

RK 287/03/22 

7. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření  

a vypořádání ztráty příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2021 

RK 288/03/22 

8. Oprava části usnesení č. RK 176/02/22 ze dne 21.02.2022 RK 289/03/22 

9. Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2021 

RK 290/03/22 

10. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků  

pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči 

na území Karlovarského kraje od 1. 1. 2021 

RK 291/03/22 

11. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda  

na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

RK 292/03/22 

12. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným CAPTO s.r.o., v likvidaci RK 293/03/22 



Usnesení ze 70. jednání RKK dne 21.03.2022                    č. j. KK/647/VZ/22 

 

21.03.2022  Strana 2 (celkem 56) 

 

13. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska – Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje na rok 2022 

RK 294/03/22 

14. Poskytnutí finančního daru spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. RK 295/03/22 

15. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací 

místnosti 218A+219A" 

RK 296/03/22 

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

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

výzva projektu - schválení XXXII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 297/03/22 

17. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03094/2021 

RK 298/03/22 

18. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX ve smyslu 

přímého oslovení dodavatele pro zadání veřejné zakázky na poskytování poradenské 

činnosti a odborné konzultace pro akci „Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ 

RK 299/03/22 

19. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 474/2 a p.č. 993/88 v k.ú. Loket 

RK 300/03/22 

20. Nabytí hmotných nemovitých věcí v k.ú. Horní Dvory, obec a okres Cheb, z majetku 

České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, do majetku Školní statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvková organizace, formou veřejné soutěže 

RK 301/03/22 

21. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům  

p. č. 674/1, 682/9, 723/2 a 729/8 v k.ú. Pulovice, ve prospěch Karlovarského kraje 

mezi Karlovarským krajem a obcí Šemnice 

RK 302/03/22 

22. Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 527/52 v k. ú. Dvory RK 303/03/22 

23. Schválení prodeje polohovacího lůžka ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného 

k hospodaření Domovu se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková 

organizace, do vlastnictví fyzické osoby. 

RK 304/03/22 

24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 32/5 v k.ú. Beranov 

RK 305/03/22 

25. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 271/2 v k.ú. Tatrovice 

RK 306/03/22 

26. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 848/41 a p.p.č. 1665/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

RK 307/03/22 

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

do majetku města Sokolov - části pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Sokolov 

RK 308/03/22 

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

do majetku obce Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

RK 309/03/22 

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

do majetku obce Útvina - část pozemku p.p.č. 1677 v k.ú. Sedlo u Toužimi 

RK 310/03/22 

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

do majetku obce Vojkovice - pozemek p.p.č. 1696/1 v k.ú. Jakubov 

RK 311/03/22 

31. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí 

pozemku v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda  

do majetku Karlovarského kraje  

RK 312/03/22 

32. Záměr kraje prodat části pozemku p.p.č. 2347/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku 

p.p.č. 44/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku fyzické osoby do majetku  

Karlovarského kraje 

RK 313/03/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 314/03/22 
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34. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – schválení výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu nemocnice 

Sokolov, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta  

RK 315/03/22 

35. Nominace do monitorovacího výboru programu INTERREG Bavorsko – Česko 

2021–2027 

RK 316/03/22 

36. Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" na propojení pultu centralizované ochrany objektu Císařských lázní 

s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje v rámci akce  

"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 317/03/22 

37. Dodatek č. 7 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení  

k distribuční soustavě vysokého napětí – akce „KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

RK 318/03/22 

38. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na pořízení digitálních učebních pomůcek v rámci 

Národního plánu obnovy 

RK 319/03/22 

39. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za II. pololetí roku 2021 

RK 320/03/22 

40. Společné zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Dopravní 

terminál Loket předmostí“ s městem Loket 

RK 321/03/22 

41. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace, na rok 2022 

RK 322/03/22 

42. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům v závazku veřejné služby  

v důsledku změny cenové hladiny pohonných hmot za období roku 2021 

RK 323/03/22 

43. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu  

a schválení závazného finančního příslibu projektu  

RK 324/03/22 

44. Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 – informace  

o mezirezortním připomínkovém řízení 

staženo 

45. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou 

činnost v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci 

programu EU Erasmus+ - zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o., 

do projektu 

RK 325/03/22 

46. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje k 31.12.2021 

RK 326/03/22 

47. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody  

o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK00874/2022  

ze dne 25. 2. 2022 

RK 327/03/22 

48. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda  

- realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

RK 328/03/22 

49. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary  

– Becherova vila“ reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

RK 329/03/22 

50. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2022 RK 330/03/22 

51. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti  

ČEDOK a.s., provozovat sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022  

z Karlových Varů do Antalye (Turecko)  

RK 331/03/22 

52. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

RK 332/03/22 

53. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ 

RK 333/03/22 

54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za II. pololetí roku 2021 

RK 334/03/22 

55. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření 

příspěvkovým organizacím 

RK 335/03/22 
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56. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace závazku veřejné služby 

autobusovým dopravcům  

RK 336/03/22 

57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů 

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizované v rámci 4 projektů: podpora veřejné 

hromadné dopravy v Karlovarském kraji 

RK 337/03/22 

58. Pojištění odpovědnosti kraje v souvislosti se zajištěním mimořádné události 

Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt  

na Ukrajině 

RK 338/03/22 

59. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2022, VI. část (priorita 4) 

RK 339/03/22 

60. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. MB Sprinter 316 CDI ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřený k hospodaření Střední zdravotnické škole a vyšší 

odborné škole Cheb, příspěvková organizace 

RK 340/03/22 

61. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor za účelem 

provozování stravovacího zařízení (kavárny) v Krajské knihovně Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

RK 341/03/22 

62. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary, p. o., na dovybavení žákovské cvičné kuchyně  

pro třídy oborů střední školy a pořízení stolních počítačů 

RK 342/03/22 

63. Sloučení schválených investičních akcí příspěvkové organizace Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary, p. o., do jedné akce s názvem "Rekonstrukce 

sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339  

a Závodu míru 303" 

RK 343/03/22 

64. Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

RK 344/03/22 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury RK 345/03/22 

66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský 

symfonický orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ 

ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu, p.o. 

RK 346/03/22 

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

sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

RK 347/03/22 

68. Pronájem skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti KAREL 

HOLOUBEK - Trade Group a. s., v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

RK 348/03/22 

69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Město Cheb, 

Město Aš, Ultralight Club Cheb, z.s. 

RK 349/03/22 

70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"  

a schválení opakovaného vyhlášení pro ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC 

stroj kovo pro Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 350/03/22 

71. Schválení přípravy projektu "Pořízení systému majetkového portálu pro řízení  

a správu nemovitého majetku Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací 

– zavádění facility managementu" 

RK 351/03/22 

72. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na vybavení Krajského asistenčního centra pomoci 

Ukrajině v Karlových Varech v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 

RK 352/03/22 

73. Schválení přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny  

na území Karlovarského kraje 

RK 353/03/22 

74. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím 

provozu sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík 

Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková 

organizace 

RK 354/03/22 

75. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 RK 355/03/22 

76. Rámcové smlouvy o zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny RK 356/03/22 
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77. Apel na Vládu České republiky  RK 357/03/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Víta Hromádko 

- Bc. Pavla Čekana 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

43. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu a schválení závazného 

finančního příslibu projektu  

44. Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 – informace o mezirezortním 

připomínkovém řízení 

45. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost  

v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci programu EU Erasmus+  

- zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o., do projektu 

46. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

k 31.12.2021 

47. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu 

závazků a pohledávek, ev. č. KK00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

48. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření  

k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

49. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“  

reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

50. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2022 

51. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s., provozovat 

sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů do Antalye (Turecko)  

52. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

53. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za II. pololetí roku 2021 

55. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

56. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace závazku veřejné služby autobusovým dopravcům  

57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský 

kraj v r. 2022“, realizované v rámci 4 projektů: podpora veřejné hromadné dopravy  

v Karlovarském kraji 

58. Pojištění odpovědnosti kraje v souvislosti se zajištěním mimořádné události Migrační vlna velkého 

rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině 

59. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, VI. část (priorita 4) 

60. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. MB Sprinter 316 CDI ve vlastnictví Karlovarského 

kraje, svěřený k hospodaření Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb, příspěvková 

organizace 

61. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor za účelem provozování stravovacího 

zařízení (kavárny) v Krajské knihovně Karlovy Vary, příspěvková organizace 

62. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola Karlovy 

Vary, p. o., na dovybavení žákovské cvičné kuchyně pro třídy oborů střední školy a pořízení stolních 

počítačů 
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63. Sloučení schválených investičních akcí příspěvkové organizace Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., do jedné akce s názvem "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu  

míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303" 

64. Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury 

66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský symfonický 

orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ 

LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu, p.o. 

67. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury 

profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

68. Pronájem skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti KAREL HOLOUBEK  

- Trade Group a. s., v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Město Cheb, Město Aš, 

Ultralight Club Cheb, z.s. 

70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" a schválení opakovaného vyhlášení 

pro ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC stroj kovo pro Střední odbornou školu stavební Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

71. Schválení přípravy projektu "Pořízení systému majetkového portálu pro řízení a správu nemovitého 

majetku Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací – zavádění facility managementu" 

72. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi na vybavení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Karlových Varech  

v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 

73. Schválení přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území 

Karlovarského kraje 

74. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím provozu sociální 

služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy 

zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

75. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 

76. Rámcové smlouvy o zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

77. Apel na Vládu České republiky  

 

Staženo z programu: 

 

44. Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 – informace o mezirezortním 

připomínkovém řízení 

 

 
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - volba člena 

dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 282/03/22 
 

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

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

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

ve věcech kraje jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205 
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- volí v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. d) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., jako člena dozorčí rady 

společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:  

• Ing. Martina Kalinu 

 

- projednala a schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh 

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle návrhu 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady 

 

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku 

 

- ukládá odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného 

akcionáře 

 

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

akcionáře 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.03.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 283/03/22 
 

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

k datu 21.03.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.03.2022  

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 284/03/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 151/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 18.950 Kč z titulu vrácení státních finančních prostředků na přímé 

výdaje na vzdělávání od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství Základní školy Ostrov, 

Masarykova 1289. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 
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Rozpočtovou změnu č. 152/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 201.129 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum  

k zajištění finančních zdrojů na konání kurzů zaměřených na leadership pro ředitele škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a dále pak na finanční podporu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v odborném vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 153/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 400.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru kancelář hejtmana  

a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění přípravy marketingové strategie  

v rámci transformace regionu 

 

Rozpočtovou změnu č. 154/2022 

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

za rok 2021 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje pro rok 2022, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou 

určené na financování nového dotačního Programu na podporu strojové techniky k údržbě veřejných 

zimních tras v Karlovarském kraji. 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. 

 

Rozpočtovou změnu č. 155/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určené  

na dofinancování Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. 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. 

 

Rozpočtovou změnu č. 156/2022 

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

za rok 2021 ve výši 16.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na akci most Šemnice. 

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

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

 

Rozpočtovou změnu č. 157/2022 

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

za rok 2021 ve výši 5.210.962 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na opravu sesuvu svahu 

na silnici II/209 v k.ú. Údolí u Lokte. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje  

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

 

Rozpočtovou změnu č. 158/2022 

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

ve výši 705.336,80 Kč z titulu přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky, určeného pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, Krajský dětský domov  

pro děti do tří let na provoz dětské skupiny Beruška 
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Rozpočtovou změnu č. 159/2022 

- zapojení financování z vázaných finančních prostředků z roku 2021 (finančních prostředků zvláštního 

bankovního účtu vodohospodářských havárií) do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům,  

ve výši 4.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na dotační program na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí.  

 

Rozpočtovou změnu č. 161/2022 

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

za rok 2021 ve výši 650.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení příspěvku na provoz na záchranný 

archeologický výzkum příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Muzeu Sokolov  

ve výši 150.000 Kč, Muzeu Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč a Muzeu Cheb ve výši 250.000 Kč. Tuto 

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

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

 

Rozpočtovou změnu č. 162/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 39.677.452,92 Kč (podíl SR + EU) z titulu přijetí 

investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů  

EU Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky 

jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje na financování projektu II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí, identifikační číslo 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010279, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 163/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 50.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné související  

s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II.  

v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 164/2022 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje ve výši 1.284.796,53 Kč (85 % EU, 15 % SR) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace (ex-post) z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na realizaci projektu 

Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START II v Karlovarském kraji, registrační 

číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 financovaného v rámci Operačního programu 

Technická pomoc 2014-2020. Finanční prostředky budou rozpočtově zapojeny vůči financování  

a převedeny do Fondu budoucnosti. 

 

Rozpočtovou změnu č. 165/2022 

 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 49.000 Kč z rozpočtu neinvestičních výdajů projektů  

EU Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do rezervy projektů EU Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se vrácení finančních prostředků určených  

na financování tohoto projektu do doby schválení zapojení vázaných finančních prostředků zůstatku 

zvláštního účtu tohoto projektu k datu 31. 12. 2021 v Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 28. 2. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 166/2022 

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

za rok 2021 ve výši 20.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek  

do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola Ostrov na akci Rekonstrukce oken, zateplení  

a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje  

usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022. 
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Rozpočtovou změnu č. 167/2022 

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

za rok 2021 ve výši 1.750.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek  

do fondu investic příspěvkové organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu  

a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na stavební úpravy v objektu  

ul. Bezručova v souvislosti s přesunem VOŠ z objektu ve Šmeralově ul. Tuto alokaci volných finančních 

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

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

 

Rozpočtovou změnu č. 168/2022 

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

za rok 2021 ve výši 445.127,54 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na úhradu výdajů v souvislosti s COVID-19 dle uzavřených smluv 

 

 Rozpočtovou změnu č. 169/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 430.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 170/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.423.008,73 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky v rámci finančního vypořádání se státním 

rozpočtem za rok 2021. Jedná se o finanční prostředky, které byly Karlovarskému kraji vráceny 

poskytovateli sociálních služeb v lednu a únoru 2022 jako nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2021 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) 

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

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 

činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (rozpis vratek jednotlivých poskytovatelů služeb je uveden 

je uveden v příloze č. 1). 

 

Rozpočtovou změnu č. 171/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 700.000 Kč z neinvestičních  

na investiční prostředky. Finanční prostředky budou určené na poskytnutí investičních dotací v rámci 

dotačního Programu na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 285/03/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 3. 2022 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., který je přílohou tohoto usnesení. 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2023 - 2024 příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 286/03/22 
 

- schvaluje rozpočty příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2022 

 v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření -16.119.000 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti regionálního rozvoje s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti sociální s celkovým výsledkem hospodaření -7.999.480,00 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti kultury s celkovým výsledkem hospodaření -5.345.000,00 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti řízení projektů s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti dopravy s celkovým výsledkem hospodaření 0,00 Kč (dle návrhu) 

 v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření -7.640.200 Kč (dle návrhu) 

 

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2022 včetně úprav 

vedoucích k jejich zvýšení nebo snížení, které budou realizovány do konce roku 2022 

 v oblasti zdravotnictví (dle návrhu) 

 v oblasti regionálního rozvoje (dle návrhu) 

 v oblasti sociální (dle návrhu) 

 v oblasti kultury (dle návrhu) 

  v oblasti řízení projektů (dle návrhu) 

 v oblasti dopravy (dle návrhu) 

 v oblasti školství (dle návrhu) 

 

- schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

na období 2023 - 2024 

 

- ukládá vedoucí odboru finančního dofinancovat jednotlivé příspěvkové organizace v plánované výši 

rovnající se vykázané ztrátě v rozpočtu na rok 2022 (dle tabulky č. 1 důvodové zprávy) s ohledem na: 

1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 30.06.2022, případně k 30.09.2022 

2. plnění příjmové stránky rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

3. případné další neplánované skutečnosti ovlivňující výdajovou stranu rozpočtu Karlovarského kraje  

na rok 2022 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje, učinit taková opatření, aby potřeba 

dofinancování ze strany zřizovatele byla nejnižší možná 

 

- schvaluje použití schváleného provozního příspěvku na zajištění udržitelnosti ukončených projektů  

v oblasti školství na platy a ostatní osobní náklady (dle tabulky č. 3 důvodové zprávy) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 143/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, z titulu snížení příspěvku 

na provoz pro rok 2022 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Koordinátor integrovaného dopravního 

systému Karlovarského kraje. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 144/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.131.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do neinvestiční 

rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, z titulu snížení příspěvku na provoz  

pro rok 2022 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o. 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 145/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.762.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do neinvestiční 

rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, z titulu snížení příspěvku na provoz  

pro rok 2022 příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o. 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Alokace volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 - 3. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 287/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o použití vázaných 

finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 

1.093.108.427,37 Kč v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 13 až 15, řádků 17 až 48, řádků 50 až 57  

a dle tabulky č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 - 3. část ve výši 729.237.388,33 Kč  

dle tabulky č. 3 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Schválení výsledků hospodaření, rozdělení zlepšených výsledků hospodaření a vypořádání ztráty 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 288/03/22 
 

- schvaluje výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za rok 2021 dle návrhu příspěvkových organizací  

s maximálním přídělem do fondu odměn ve výši 20 % 

- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši     1.177.949,61 Kč 

- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši                 0,00 Kč  

- v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši                  0,00 Kč 

- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši    1.043.631,31 Kč 

- v oblasti řízení projektů zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši                             0,00 Kč 

- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši    1.618.249,51 Kč 

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši               10.705.841,97 Kč 

 

- schvaluje výsledek hospodaření a návrh na vypořádání ztráty z hospodaření k 31.12.2021 příspěvkové 

organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o., ve výši -238.242,44 Kč bude řešen v případě 

nutnosti z rezervy finančního odboru na dofinancování provozních potřeb příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje na rok 2022 

 

- schvaluje výsledek hospodaření a návrh na vypořádání ztráty z hospodaření k 31.12.2021 příspěvkové 

organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o., ve výši -908.102,14 Kč uhradit na vrub 
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zůstatku rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 158.878,66 Kč a částka ve výši 749.223,48 Kč 

bude řešena v případě nutnosti z rezervy finančního odboru na dofinancování provozních potřeb 

příspěvkových organizací Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Oprava části usnesení č. RK 176/02/22 ze dne 21.02.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 289/03/22 
 

- schvaluje tiskovou opravu části usnesení č. RK 176/02/22 ze dne 21.02.2022, a to takto: 

 

Původní znění části usnesení: 

Rada Karlovarského kraje 

 

• schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance oddělení ARIM nemocnice  

v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

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

PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

Nové znění části usnesení: 

Rada Karlovarského kraje 

 

• schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance oddělení ARIM nemocnice  

v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

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

PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

další část usnesení se nemění 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
9. Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 290/03/22 
 

- bere na vědomí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje  

v oblasti zdravotnictví za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 

 



Usnesení ze 70. jednání RKK dne 21.03.2022                    č. j. KK/647/VZ/22 

 

21.03.2022  Strana 15 (celkem 56) 

 

10. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných 

oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje  

od 1. 1. 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 291/03/22 
 

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

krajské nemocnice a.s., o výjimku z ustanovení čl. III bodu D. Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance vybraných oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje od 1. 1. 2021, pro paní xxxxxxxxx, lékařku oddělení ARIM  

nemocnice Karlovy Vary 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení výjimky  

z ustanovení v čl. III bodu D. Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných 

oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje  

od 1. 1. 2021, pro lékařku xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
11. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku 

hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 292/03/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

"Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

 

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

na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku hygienického 

spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

 

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

- PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČO 26378523  

- PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO 25945653 

- ACTPOL, spol. s r.o., Sedlecká 1030/34, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary, IČO 25205412 

- OFFICEO s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO 64942503 

- bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov, IČO 25347047 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Robert Pisár 

Markéta Monsportová 

Jaroslav Pinc 

Ing. Zora Bolková 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Josef Janů 



Usnesení ze 70. jednání RKK dne 21.03.2022                    č. j. KK/647/VZ/22 

 

21.03.2022  Strana 16 (celkem 56) 

 

Mgr. Jindřich Čermák 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Mgr. Jiří Klsák 

Karla Maříková 

Oľga Haláková 

Blanka Hyčková 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
12. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným CAPTO s.r.o., v likvidaci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 293/03/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 6.000 Kč za povinným  

CAPTO s.r.o., v likvidaci, se sídlem Starý Most 336, 434 01 Most, IČO 29117356, z důvodu nedostatku 

majetku a vymazání dlužníka z obchodního rejstříku 

 

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

a právního 

 

 
13. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

– Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 294/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska – Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje, se sídlem Příkopy 17, Žlutice,  

IČO 75046245, na podporu činností Krajských odborných rad a Asociace Zasloužilých hasičů v roce 2022 

ve výši 130.000 Kč 

 

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

kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje,  

se sídlem Příkopy 17, Žlutice, IČO 75046245, na podporu činností Krajských odborných rad a Asociace 

zasloužilých hasičů v roce 2022 ve výši 130.000 Kč 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
14. Poskytnutí finančního daru spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 295/03/22 
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- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 200 000 Kč spolku Potravinová banka Karlovarského  

kraje z.s., IČO 04121538, na finanční zajištění provozu Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dne 28. 3. 2022 poskytnutí finančního daru  

ve výši 200 000 Kč spolku Potravinová banka Karlovarského kraje z.s., IČO 04121538, na finanční zajištění 

provozu Potravinové banky Karlovarského kraje z.s. 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
15. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce zasedací místnosti 

218A+219A" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 296/03/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce zasedací místnosti 

218A+219A. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka HDT impex s.r.o.,  

Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, s nabídkovou cenou 3 419 783,06 Kč  

bez DPH (4 137 937,50 Kč včetně DPH). 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku Rekonstrukce zasedací místnosti 218A+219A, dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o., 

Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, s nabídkovou cenou 3 311 783,06 Kč  

bez DPH (4 007 257,50 Kč včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení 

 

- schvaluje uzavření servisní smlouvy o provádění vzdálené servisní správy a pravidelných servisních 

prohlídek po dobu záruční lhůty v trvání 36 měsíců s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o.,  

Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, s nabídkovou cenou 108 000,00 Kč  

bez DPH (130 680,00 Kč včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu  

zadávacího řízení 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 149/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 4.007.257,50 Kč 

v rámci rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje z běžných výdajů  

na kapitálové. Investiční prostředky jsou určeny na akci Rekonstrukce zasedacích místností 218A + 219A. 

 

- ukládá vedoucí odboru vnitřních záležitostí činit úkony spojené s uzavřením kupní a servisní smlouvy  

s vybraným dodavatelem HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

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

XXXII. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 297/03/22 
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- schvaluje  

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

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

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

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

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

III", dle přílohy 2 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

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

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
17. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03094/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 298/03/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1205 dle návrhu 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03094/2021 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
18. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX ve smyslu přímého oslovení 

dodavatele pro zadání veřejné zakázky na poskytování poradenské činnosti a odborné konzultace pro 

akci „Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 299/03/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX ve smyslu přímého oslovení Univerzitního 

centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Architektura a životní prostředí  

se sídlem Třinecká 1024, Buštěhrad 272 43, IČO 68407700, pro zadání veřejné zakázky na poskytování 

poradenských služeb a odborné konzultace pro akci „Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ 

 

- ukládá odboru investic zadat veřejnou zakázku na poskytování poradenských služeb a odborné konzultace 

pro akci „Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ 

přímým oslovením Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Architektura  

a životní prostředí se sídlem Třinecká 1024, Buštěhrad 272 43, IČO 68407700 

 



Usnesení ze 70. jednání RKK dne 21.03.2022                    č. j. KK/647/VZ/22 

 

21.03.2022  Strana 19 (celkem 56) 

 

- schvaluje předloženou smlouvu na poskytování poradenských služeb a odborné konzultace pro akci 

„Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí“ 

 

- pověřuje vedoucího odboru investic, Ing. Tomáše Brtka, podpisem smlouvy na poskytování poradenských 

služeb a odborné konzultace pro akci „Rekonstrukce budovy „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v areálu krajských institucí“ s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, 

Architektura a životní prostředí se sídlem Třinecká 1024, Buštěhrad 272 43,  

IČO 68407700 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
19. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemky p.č. 474/2 a p.č. 993/88 v k.ú. Loket 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 300/03/22 
 

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

p.č. 474/2 o výměře 10 m2 a p.č. 993/88 o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Loket, a to formou darovací smlouvy 

mezi městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, PSČ 357 33 Loket, IČO 00259489 (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 Loket 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 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 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
20. Nabytí hmotných nemovitých věcí v k.ú. Horní Dvory, obec a okres Cheb, z majetku  

České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, do majetku 

Školní statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, formou 

veřejné soutěže 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 301/03/22 
 

- souhlasí se záměrem úplatného nabytí hmotných nemovitých věcí pro účely Školního statku a krajského 

střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, a to zajištění "Haly pro skladování výrobků 

zemědělské prvovýroby", tj. zemědělského areálu, který tvoří pozemek p.č.st. 35, jehož součástí je stavba 

bez č.p./č.e., pozemek p.č. st. 36, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.č. st. 38, jehož součástí 

je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.č. 4/7, pozemek p.č. 4/8 a pozemek p.č. 4/13 oddělený  

dle geometrického plánu č. 135-17/2019, vše k.ú. Horní Dvory, obec Cheb, formou účasti Školního statku 
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a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, ve veřejné soutěži,  

jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo financí České republiky, a dále za podmínky výhry ve veřejné soutěži  

s návrhem kupní ceny ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle aktuálního znaleckého posudku jako ceny 

nejvyšší pro podání nabídky 

 

- souhlasí s účastí a podáním nabídky Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, 

příspěvková organizace, dle podmínek veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem financí České republiky 

 

- ukládá Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace,  

podat nabídku dle podmínek veřejné soutěže vyhlášené Ministerstvem financí České republiky za kupní 

cenu v maximální výši odpovídající ceny v místě a čase obvyklé dle aktuálního znaleckého posudku 

 

- zmocňuje Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, k podání 

nabídky, dle podmínek ve veřejné soutěži vyhlášené Ministerstvem financí České republiky 

 

- schvaluje úplatné nabytí hmotných nemovitých věcí pro účely Školního statku a krajského střediska 

ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, a to zajištění "Haly pro skladování výrobků zemědělské 

prvovýroby", tj. zemědělského areálu, který tvoří pozemek p.č.st. 35, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., 

pozemek p.č. st. 36, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.č. st. 38, jehož součástí je stavba bez 

č.p./č.e., pozemek p.č. 4/7, pozemek p.č. 4/8 a pozemek p.č. 4/13 oddělený  

dle geometrického plánu č. 135-17/2019, k.ú. Horní Dvory, obec Cheb, a to v případě úspěchu ve veřejné 

soutěži - Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace  

(za předpokladu jako vítěz soutěže a následně jako kupující) IČO 00076899, se sídlem: U Farmy 30/11, 

Dolní Dvory, 350 02 Cheb, a Českou republikou - Ministerstvem financí České republiky,  

IČO 00006947, se sídlem: Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1, formou smlouvy o prodeji privatizovaného 

majetku za nabídnutou kupní cenu, a tím převést předmětné hmotné nemovité věci z vlastnictví  

České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví Školního statku  

a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace 

 

- zmocňuje Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace,  

k podpisu předmětné smlouvy o prodeji privatizovaného majetku 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

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

 

 
21. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky k pozemkům p. č. 674/1, 682/9, 

723/2 a 729/8 v k.ú. Pulovice, ve prospěch Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí 

Šemnice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 302/03/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky spočívající v právu umístit a dále 

provozovat stavbu cyklostezky vybudovanou v rámci akce "Cyklostezka podél Ohře, Dalovice – Šemnice, 

II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice" na pozemcích p. č. 674/1, 682/9, 723/2 a 729/8  

v k.ú. Pulovice, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 313-263/2020, na dobu životnosti 

stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70 891168 (jako 

stranou oprávněnou), a obcí Šemnice, se sídlem Šemnice - Dubina 25, PSČ 362 72, IČO 00 255033 (jako 

stranou povinnou) 
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- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky spočívající v právu 

umístit a dále provozovat stavbu cyklostezky vybudovanou v rámci akce "Cyklostezka podél Ohře, Dalovice 

– Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice" na pozemcích p. č. 674/1, 682/9, 723/2 a 729/8 

v k.ú. Pulovice, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 313-263/2020,  

na dobu životnosti stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako stranou oprávněnou), a obcí Šemnice, se sídlem Šemnice - Dubina 25, PSČ 362 72, 

IČO 00255033 (jako stranou povinnou) 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s ustanovením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
22. Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 527/52 v k. ú. Dvory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 303/03/22 
 

- souhlasí s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 527/52 v k. ú. Dvory, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu zabezpečení majetku vlastníka sousedního pozemku p. č. 527/113 v k. ú. 

Dvory, jehož součástí je budova energocentra Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s prodejem získané dřevní hmoty odborné firmě, která provede v případě povolení kácení 

správním orgánem odstranění předmětných dřevin, čímž se sníží náklady na práce spojené s kácením  

a uloženou náhradní výsadbou 

 

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města  

Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
23. Schválení prodeje polohovacího lůžka ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného  

k hospodaření Domovu se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace,  

do vlastnictví fyzické osoby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 304/03/22 
 

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

jednoho kusu polohovacího lůžka zn. Contempora včetně jednoho kusu matrace v pořizovací hodnotě 

60.140,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem se zvláštním 

režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem 

xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), celkem za cenu ve výši 1.000,00 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 1.000,00 Kč získané prodejem nepotřebného 

polohovacího lůžka včetně matrace, specifikované v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá ředitelce Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace,  

JUDr. Bc. Zuzaně Blažkové, uzavřít předmětnou kupní smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitelku Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, 

podpisem předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
24. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– část pozemku p.p.č. 32/5 v k.ú. Beranov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 305/03/22 
 

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

p.p.č. 32/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 73-3/2021 z původního pozemku  

p.p.č. 32/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 32/11 o výměře 462 m2, v k.ú. Beranov 

a obci Teplá, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx,  

xxxxxxxxx (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. 563-6/2022 ze dne 25.01.2022  

ve výši 61.730 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxxxxxx 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: 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. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 271/2 v k.ú. Tatrovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 306/03/22 
 

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

p.p.č. 271/2 o výměře 120 m2 v k.ú. a obci Tatrovice, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx  

a xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (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. 567-10/2022 ze dne 07.02.2022 ve výši 18.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc  
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ze společného jmění manželů xxxxxxxxx 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: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 848/41 a p.p.č. 1665/2 v k.ú. Pšov u Žlutic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 307/03/22 
 

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

p.p.č. 848/41 o výměře 29 m2 a p.p.č. 1665/2 o výměře 26 m2 v k.ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov,  

a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (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. 568-11/2022 ze dne 07.02.2022 ve výši 3.360 Kč, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxxxxxx, 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: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku  

města Sokolov - části pozemku p.č. 1447/1 v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 308/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 1447/1, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 3856-2945/2021 z původního pozemku p.č. 1447/1 a označeny jako pozemky p.č. 

1447/1 díl "b" o výměře 0,13 m2, p.č. 1447/1 díl "e" o výměře 25 m2 a p.č. 1447/1 díl "a" o výměře 0,21 

m2, v k.ú. a obci Sokolov konkrétnímu zájemci městu Sokolov, 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 Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 
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Sokolov, IČO 00259586 (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 Sokolov, dle návrhu 

 

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

pozemku p.č. 1447/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3856-2945/2021 z původního pozemku 

p.č. 1447/1 a označeny jako pozemky p.č. 1447/1 díl "b" o výměře 0,13 m2, p.č. 1447/1 díl "e"  

o výměře 25 m2 a p.č. 1447/1 díl "a" o výměře 0,21 m2, v k.ú. a obci Sokolov konkrétnímu zájemci městu 

Sokolov, 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 

Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586 (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 Sokolov, 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 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

Těšovice - části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 309/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 1447/2, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 641-5197/2021 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.č. 1447/7 o výměře 112 m2 a p.č. 1447/8 o výměře 6 m2, v k.ú. a obci Těšovice 

konkrétnímu zájemci obci Těšovice, 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 Těšovice, se sídlem Těšovice č.p. 21, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00670715  

(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 Těšovice, dle návrhu 

 

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

pozemku p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 641-5197/2021 z původního pozemku 

p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 1447/7 o výměře 112 m2 a p.č. 1447/8 

o výměře 6 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci obci Těšovice, 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 Těšovice, se sídlem Těšovice č.p. 21,  

PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00670715 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce  
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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 Těšovice,  

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 

 

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

Útvina - část pozemku p.p.č. 1677 v k.ú. Sedlo u Toužimi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 310/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1677, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 147-41/2021 z původního pozemku p.p.č. 1677 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1677/2 o výměře 6 m2, v k.ú. Sedlo u Toužimi a obci Útvina konkrétnímu 

zájemci obci Útvina, 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 Útvina, se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00255106 (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 Útvina, dle návrhu 

 

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

pozemku p.p.č. 1677, která byla oddělena geometrickým plánem č. 147-41/2021 z původního pozemku 

p.p.č. 1677 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1677/2 o výměře 6 m2, v k.ú. Sedlo  

u Toužimi a obci Útvina konkrétnímu zájemci obci Útvina, 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 Útvina, se sídlem Útvina 80, PSČ 364 01 Toužim,  

IČO 00255106 (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 Útvina, 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 
 

 

 



Usnesení ze 70. jednání RKK dne 21.03.2022                    č. j. KK/647/VZ/22 

 

21.03.2022  Strana 26 (celkem 56) 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

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

Vojkovice - pozemek p.p.č. 1696/1 v k.ú. Jakubov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 311/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1696/1 o výměře 2623 m2  

v k.ú. Jakubov a obci Vojkovice konkrétnímu zájemci obci Vojkovice, 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 Vojkovice, se sídlem Vojkovice č.p. 57, PSČ 362 73 

Vojkovice, IČO 00255157 (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 Vojkovice, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 1696/1 o výměře 2623 m2, v k.ú. Jakubov a obci Vojkovice konkrétnímu zájemci obci Vojkovice,  

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 Vojkovice,  

se sídlem Vojkovice č.p. 57, PSČ 362 73 Vojkovice, IČO 00255157 (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 Vojkovice, 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 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
31. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda a bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stará Voda  

u Mariánských Lázní z majetku obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 312/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 4633/3 o výměře 99 m2, p.p.č. 

4633/4 o výměře 53 m2, p.p.č. 4633/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 4633/6 o výměře 27 m2, p.p.č. 4696/11  

o výměře 452 m2, p.p.č. 4696/12 o výměře 320 m2, p.p.č. 4696/13 o výměře 26 m2, p.p.č. 4696/14  

o výměře 49 m2, p.p.č. 4696/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 4696/16 o výměře 16 m2, p.p.č. 4696/17 o výměře 
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29 m2, p.p.č. 4696/18 o výměře 326 m2 a p.p.č. 4696/19 o výměře 75 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských 

Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu zájemci obci Stará Voda, 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 Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01  

Stará Voda, IČO 00572748 (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 Stará Voda, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 4633/3 o výměře 99 m2, p.p.č. 4633/4 o výměře 53 m2, p.p.č. 4633/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 4633/6 

o výměře 27 m2, p.p.č. 4696/11 o výměře 452 m2, p.p.č. 4696/12 o výměře 320 m2, p.p.č. 4696/13  

o výměře 26 m2, p.p.č. 4696/14 o výměře 49 m2, p.p.č. 4696/15 o výměře 14 m2, p.p.č. 4696/16 o výměře 

16 m2, p.p.č. 4696/17 o výměře 29 m2, p.p.č. 4696/18 o výměře 326 m2 a p.p.č. 4696/19 o výměře 75 m2  

v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda konkrétnímu zájemci obci Stará Voda,  

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 Stará Voda,  

se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748 (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 Stará Voda, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 2229/14 o výměře 38 m2 v k.ú. Stará Voda u Mariánských Lázní a obci Stará Voda, a to formou 

darovací smlouvy mezi obcí Stará Voda, se sídlem Stará Voda č.p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda,  

IČO 00572748 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Stará Voda do majetku Karlovarského kraje, dle 

návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

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 

 

 
32. Záměr kraje prodat části pozemku p.p.č. 2347/1 v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského 

kraje do majetku fyzických osob a úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Podhradí u Aše  

z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 313/03/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 2347/38 o výměře 101 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu 

zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 
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správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné),  

a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 

ve výši 20.029 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, 

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

kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 2347/39 o výměře 26 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu 

zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající  

na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 555-57/2021  

ze dne 28.11.2021 ve výši 5.156 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva,  

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

věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 2347/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 2347/40 o výměře 18 m2, v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu 

zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající  

na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 555-57/2021  

ze dne 28.11.2021 ve výši 3.569 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva,  

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

věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku  

p.p.č. 2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/38 o výměře 101 m2, v k.ú. 

Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi 

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

organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako 

kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 555-

57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 20.029 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 

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

věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 

2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/39 o výměře 26 m2, v k.ú. Podhradí 

u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy  

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

příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, 

xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 5.156 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce  

před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx,  
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dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 2347/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 

2347/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2347/40 o výměře 18 m2, v k.ú. Podhradí 

u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 

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

prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx,  

xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 ve výši 3.569 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění 

záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

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

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxxxxxx,  

dle návrhu 

 

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

p.p.č. 44/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 366-132/2021 z původního pozemku p.p.č. 44/1  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 44/4 o výměře 2 m2,  

v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (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. 555-57/2021 ze dne 28.11.2021 

ve výši 397 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxxxxxx 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 předmětných kupních smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních 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 

 

 
33. 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 314/03/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/194, pozemek p.p.č. 1432/1 v k.ú. Chyše,  

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

- elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 579-8539/2021 ze dne 10.12.2021 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20910, pozemek p.p.č. 3285/1  

v k.ú. Nejdek, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GasNet 

Služby, s.r.o. (jako strana oprávněná), a městem Nejdek (jako investor) dle geometrického plánu  

č. 2099-790/2020 ze dne 26.08.2020 (umístění inženýrských sítí – plynovodní přípojka), a to za celkovou 
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jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21047, pozemek p.p.č. 3123/1 v k.ú.  

Nejdek, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností  

GasNet Služby, s.r.o. (jako strana oprávněná), a městem Nejdek (jako investor) dle geometrického plánu  

č. 2157-112/2021 ze dne 21.12.2021 (umístění inženýrských sítí – plynovodní přípojka), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 192/1 v k.ú. Habartov,  

ve prospěch města Habartov dle geometrického plánu č. 1326-49/2022 ze dne 09.02.2022  

(umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH,  

tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemek p.p.č. 6768/1 v k.ú. Kraslice,  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 2819-8268/2021 ze dne 05.10.2021 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- 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 

 

 
34. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – schválení výsledku zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 315/03/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Výstavba urgentního příjmu 

nemocnice Sokolov, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 1 TECHNICO  

Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO 25849204, s nabídkovou cenou 8.603.600 Kč  

bez DPH (10.410.356 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem 

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO 25849204 na cenu: 

- za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výši 7.920.000 Kč  

bez DPH (9.583.200 Kč včetně DPH) a 
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- za měsíc zajištění společného datového prostředí ve výši 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně DPH) 

- hodinové sazby za autorský dozor ve výši 1.500 Kč bez DPH (1.815 Kč včetně DPH) do maximální  

výše 8 % nabídkové ceny za zpracování jednotlivých projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti, 

tj. celkovou smluvní cenu v předpokládané výši 8.603.600 Kč bez DPH (10.410.356 Kč  

včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

– TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČO 25849204 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
35. Nominace do monitorovacího výboru programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 316/03/22 
 

- schvaluje následující nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru programu INTERREG 

Bavorsko – Česko 2021–2027: Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru programu 

INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027: Mgr. Petra Banzetová, vedoucí oddělení  

přeshraničních projektů 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
36. Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na propojení pultu 

centralizované ochrany objektu Císařských lázní s Hasičským záchranným sborem Karlovarského 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 317/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výjimku z čl. VIII, odst. 3 předpisu rady kraje č. PR 06/2018 s názvem "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" – spočívající v zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu na propojení pultu centralizované ochrany objektu Císařských lázní  

s Hasičským záchranným sborem v rámci akce s názvem „KK - Revitalizace Císařských lázní  

Karlovy Vary“ přímým zadáním dodavateli PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 / 5b,  

586 01 Jihlava, IČO 46981233, za cenu 160 213,68 Kč včetně DPH 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem smlouvy na propojení pultu 

centralizované ochrany mezi objektem Císařských lázní a Hasičským záchranným sborem  

Karlovarského kraje se společností PATROL group s.r.o. 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
37. Dodatek č. 7 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 

vysokého napětí – akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 318/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dodatek č. 007 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení  

č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02,  

IČO 24729035, dne 07.02.2011, na odběrné místo Císařské lázně, Mariánskolázeňská 306/2,  

Karlovy Vary, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 007 smlouvy  

o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ Distribuce, 

a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02, IČO 24729035, dne 07.02.2011 na odběrné místo Císařské lázně, 

Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
38. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi na pořízení digitálních učebních pomůcek v rámci Národního plánu obnovy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 319/03/22 
 

- schvaluje výjimku z čl. IX. předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro školy zřizované Karlovarským krajem 

spočívající v posunu hranice pro realizaci výběrového řízení formou průzkumu trhu u minimálně  

tří dodavatelů do částky 1.000.000 Kč bez DPH na pořízení digitálních učebních pomůcek v rámci 

Národního plánu obnovy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele škol o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
39. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 320/03/22 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací 

Karlovarského kraje za II. pololetí r. 2021 

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí  

roku 2021 v částkách dle návrhu 
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Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
40. Společné zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem „Dopravní terminál  

Loket předmostí“ s městem Loket 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 321/03/22 
 

- schvaluje společné zadání veřejné zakázky s názvem „Dopravní terminál Loket předmostí“ s městem 

Loket formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodavatele veřejné zakázky „Dopravní terminál 

Loket předmostí“ 

 

- schvaluje hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  

na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 322/03/22 
 

- souhlasí s předloženým provozním plánem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace (dále jen KSÚS KK, p. o.), na rok 2022 s celkovými předpokládanými zdroji  

ve výši 790.190 tis. Kč 

 

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu  

KSÚS KK, p. o., na rok 2022 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 177.000 tis. Kč,  

z toho odpisy z transferů činní 70.000 tis. Kč 

 

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p. o., na rok 2022 ve výši 408.174 tis. Kč 

 

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p. o.,  

na rok 2022 

 

- schvaluje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na platy v roce 2022“  

ve výši 23 mil. Kč 

 

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2022 ve výši 697 855 tis. Kč 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
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Zodpovídá: Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

 

 
42. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům v závazku veřejné služby v důsledku změny 

cenové hladiny pohonných hmot za období roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 323/03/22 
 

- schvaluje navýšení kompenzace ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné 

linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci 

Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s. 

a Cvinger bus s.r.o., o částku v celkové výši 5 080 331 Kč dle návrhu 

 

- schvaluje nevyhovění žádosti dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., o prominutí přeplatku  

ve výši 44 918 Kč za neodjeté spoje 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zajistit odeslání 

plateb za navýšení kompenzace dopravcům dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 150/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.080.331 Kč do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu navýšení 

kompenzace autobusovým přepravcům v závazku veřejné služby v důsledku změny cenové hladiny 

pohonných hmot mezi roky 2020 a 2021. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 14/01/22 dne 31. 1. 2022. 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
43. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – informace o projektu a schválení 

závazného finančního příslibu projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 324/03/22 
 

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

„Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ 

 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje  

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

projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši max. 41.500.000 Kč, tzn. 100% celkových 

uznatelných výdajů projektu 

c) s vlastním spolufinancováním projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši  

max. 6.225.000 Kč, tzn. 15% celkových uznatelných výdajů projektu 

d) se závazným rozhodnutím o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na roky 2025-2029  

na výdaje související s udržitelností projektu po dobu 5 let ve výši 500.000 Kč 
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- jmenuje  

a) v přípravné fázi vedoucím projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“  

Ing. arch. Janu Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

b) v realizační fázi a v době udržitelnosti vedoucím projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ 

Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- pověřuje  

a) odbor regionálního rozvoje řízením projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“  

ve fázi přípravy  

b) odbor řízení projektů řízením projektu „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve fázi realizace  

a v době udržitelnosti 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 125/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků z 

přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši celkem 1.500.000 Kč a dále přesun 

rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000 Kč ze schváleného rozpočtu běžných výdajů Odboru 

regionálního rozvoje na rok 2022 do rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky v celkové výši 1.750.000 Kč, z toho částka 181.500 Kč  

na neinvestiční výdaje (studie proveditelnosti) a částka 1.568.500 Kč na investiční výdaje, jsou určeny  

na zpracování projektové přípravy projektu Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice, připravovaného  

k realizaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období 2021 – 2027, Specifický cíl 6.1. Alokaci volných 

finančních prostředků z přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 - I. část schválilo 

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

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

„Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši max. 41.500.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných výdajů projektu 

b) vlastní spolufinancování „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ ve výši max. 6.225.000 Kč,  

tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

c) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na roky 2025-2029 na výdaje 

související s udržitelností projektu po dobu 5 let ve výši 500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
44. Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 – informace o mezirezortním 

připomínkovém řízení 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
45. Projekt „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost  

v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE) v rámci programu EU Erasmus+  

- zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání p. o. do projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 325/03/22 

 

- schvaluje  

a) zapojení Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., do projektu „Design modelu dalšího vzdělávání 

pro distanční samostatně výdělečnou činnost v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO 
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CREATIVE)“ v roli projektového partnera, v rámci programu EU Erasmus+ 

b) zařazení projektu „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou činnost  

v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE)“ do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje, v rámci programu EU Erasmus+ 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně výdělečnou 

činnost v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE)“ Ing. Vlastimila Veselého, ředitele 

Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., v rámci programu EU Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zapojení Karlovarské agentury 

rozvoje podnikání, p. o., do projektu „Design modelu dalšího vzdělávání pro distanční samostatně 

výdělečnou činnost v kulturně-kreativním sektoru (akronym: DEMO CREATIVE)“ v roli projektového 

partnera, v rámci programu EU Erasmus+ 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

organizace 

 

 
46. Rozbor hospodaření a schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje 

k 31.12.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 326/03/22 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2021: 

 

 2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem a 1 příspěvková organizace  

s vyrovnaným výsledkem hospodaření 

 2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily s vyrovnaným výsledkem 

hospodaření 

 11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo s vyrovnaným výsledkem hospodaření  

a 1 vykázala ztrátu  

 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem 

 1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 30 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem a 1 organizace vykázala ztrátu 

 

- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 31.12.2021 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
47. Prominutí dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyplývající z Dohody o vzájemném zápočtu 

závazků a pohledávek, ev. č. KK00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 327/03/22 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí žádost Karlovarské krajské 

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

z Dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek ve výši 10.776.202,27 Kč, ev. č. KK00874/2022  
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ze dne 25. 2. 2022 

 

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

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

dluhu Karlovarské krajské nemocnice a.s., ve výši 10.776.202,27 Kč vyplývajícího z Dohody o vzájemném 

zápočtu závazků a pohledávek, ev. č. KK00874/2022 ze dne 25. 2. 2022 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
48. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření 

k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 328/03/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rámcová dohoda  

- realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena pro část 

č. 1 – Chebsko – sever – nabídka účastníka Václav Drofa, Slepá 853/7, 350 02 Cheb, IČO 46826629,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 9.922,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření; 

č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00  

Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 

opatření; 

č. 3 – Žluticko/Tepelsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň 

Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 

opatření 

č. 5 – Sokolovsko – jih – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 6 – Sála – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 7 – Kraslicko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 8 – Plocha koridoru Ohře – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 35.695,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Rámcová dohoda - realizace opatření  

k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2022“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek 

k průběhu zadávacího řízení, pro část:  

č. 1 – Chebsko – sever – nabídka účastníka Václav Drofa, Slepá 853/7, 350 02 Cheb, IČO: 46826629,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 9.922,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň 

Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 

opatření 

č. 3 – Žluticko/Tepelsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň 

Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 
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opatření 

č. 5 – Sokolovsko – jih – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 6 – Sála – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 7 – Kraslicko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 8 – Plocha koridoru Ohře – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 35.695,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smluv pro část: 

č. 1 – Chebsko – sever – nabídka účastníka Václav Drofa, Slepá 853/7, 350 02 Cheb, IČO 46826629,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 9.922,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň 

Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 

opatření 

č. 3 – Žluticko/Tepelsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň 

Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace 

opatření 

č. 5 – Sokolovsko – jih – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 6 – Sála – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724,  

s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 7 – Kraslicko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 17.968,50 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

č. 8 – Plocha koridoru Ohře – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 

IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 35.695,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smluv s vybranými dodavateli  

pro část: 

č. 1 – Chebsko – sever – nabídka účastníka Václav Drofa, Slepá 853/7, 350 02 Cheb, IČO 46826629 

č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00  

Plzeň Bolevec, IČO 29116724 

č. 3 – Žluticko/Tepelsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO: 29116724 

č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00  

Plzeň Bolevec, IČO 29116724 

č. 5 – Sokolovsko – jih – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724 

č. 6 – Sála – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724 

č. 7 – Kraslicko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec,  

IČO 29116724 

č. 8 – Plocha koridoru Ohře – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 

IČO 29116724 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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49. Informace o výsledku realizace projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ 

reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 329/03/22 
 

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

projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“, reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 

spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

ruchu 

Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
50. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – finanční plán na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 330/03/22 
 

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

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

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný 

společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem K Letišti 132,  

Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni  

v oddíle C, vložka 15872 

 

- schvaluje finanční plán, plán oprav a údržby a plán investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.,  

na rok 2022 dle návrhu 

 

- souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném pro rok 2022 stanoveném smlouvou o nájmu podniku – letiště 

Karlovy Vary ve výši 50 % a odložením jeho splatnosti o 2 roky 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
51. Návrh na finanční příspěvek Karlovarského kraje pro záměr společnosti ČEDOK a.s., provozovat 

sérii patnácti charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů do Antalye (Turecko)  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 331/03/22 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení společnosti  

ČEDOK a.s., pro realizaci programu patnácti sezónních letů z letiště Karlovy Vary do destinace Antalye  

ve výši 1.815.000 Kč včetně DPH 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 147/2022 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 1.500.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí finančního příspěvku 

společnosti ČEDOK a.s., formou nákupu služeb pro realizaci programu patnácti přímých charterových letů 

z letiště Karlovy Vary do destinace Antalye v Turecku v roce 2022. 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. 

 

- schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Čedokem a.s., dle přílohy 

 

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

mezi Karlovarským krajem a Čedokem a.s. 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

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

 

 
52. Uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

uzavřené se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 332/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě  

ev. č. 01883/2014-00 o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby se společností  

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit neuvolněného člena zastupitelstva,  

pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 17 ke smlouvě ev. č. 01883/2014-00 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 146/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 45.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na zvýšení vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., pro rok 2022.  

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

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

č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022. 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
53. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 333/03/22 
 

- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. VIII,  

jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 tis. Kč bez DPH a následně s uzavřením smlouvy o dílo  

k provádění dopravní výchovy žáků základních škol na dětském dopravním hřišti, a to mezi Karlovarským 
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krajem, zastoupeným Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství  

a zhotovitelem, dle návrhu 

 

- souhlasí s uzavřením smluv o dílo v souladu s předpisem Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018  

(čl. VIII odst. 4) k provádění dopravní výchovy žáků základních škol na dětských dopravních hřištích  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního 

hospodářství a zhotoviteli:  

 

Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937,  

356 01 Sokolov 

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, Goethova 1108, 350 02 Cheb 

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, příspěvková organizace, Štefánikova 2515, 362 01 Aš 

SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ, Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Tyršova 621/21,  

353 01 Mariánské Lázně 

Asociace Záchranný kruh z. s., 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice 

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace, Havlíčkova 1717,  

358 01 Kraslice 

 

dle předloženého návrhu 

 

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

 

 
54. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za II. pololetí roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 334/03/22 
 

- schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2021  

v částkách dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
55. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 335/03/22 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč, 

nulových zůstatkových hodnotách, svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím: 

 

1. Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb: 

- inv. č. 302 – konvektomat elektrický, rok výroby 1999, pořizovací cena 225 363,00 Kč 

 

2. Gymnázium Aš, příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš: 

- inv. č. 144000/1 – ohřívač vody včetně příslušenství, rok výroby 2008, pořizovací cena 209 239,00 Kč 

 

3. Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem  

Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary: 

- inv. č. 316037435 – Ford Tranzit 2,0 TDDi, rok výroby 2006, pořizovací cena 709 331,00 Kč 
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4. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, se sídlem  

v Jáchymově, část Mariánská č.p. 161, pošta 363 01 Ostrov: 

- inv. č. 22-2/11/14 – sprchový vozík Carevo, rok výroby 2014, pořizovací cena 126 385,00 Kč 

- inv. č. 22-2/01/14 – sprchový vozík Carevo, rok výroby 2014, pořizovací cena 126 385,00 Kč 

 

5. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Chebská 282,  

356 01 Sokolov: 

- inv. č. 2000000010 – Licence MS Select – Office CZ, rok výroby 2006, pořizovací cena 367 053,00 Kč 

 

6. Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, se sídlem Husitská 2053, 

356 01 Sokolov: 

- inv. č. 70093 - soubor movitých věcí - notebooků (15 ks), rok pořízení 2008, pořizovací  

cena 234.578,00 Kč, dle návrhu 

 

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli školy Gymnázium Cheb, příspěvková organizace,  

Mgr. Petrovi Jelínkovi, řediteli školy Gymnázium Aš, příspěvková organizace, RNDr. Jiřímu Neumannovi, 

řediteli Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, Ing. Pavlovi Novákovi, 

řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace  

a Ing. Jiřímu Šlachtovi, řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

RNDr. Jiřímu Widžovi, řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

Mgr. Petr Jelínek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Aš 

RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Střední školy stravování a služeb 

Karlovy Vary 

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

příspěvková organizace 

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

organizace 

RNDr. Jiří Widž, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra 

 

 
56. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace závazku veřejné služby autobusovým 

dopravcům  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 336/03/22 
 

- souhlasí s vyplacením mimořádné zálohy dopravcům veřejné linkové dopravy zajišťujícím dopravní 

obslužnost území Karlovarského kraje na základě smlouvy o závazku veřejné služby za účelem zajištění 

cash flow pro úhradu zvýšených nákladů na pohonné hmoty, a to tak, že v termínu od 28.03. do 07.04.2022 

bude těmto dopravcům vyplacena mimořádná záloha za měsíc září roku 2022 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zajistit vyplacení 

mimořádné měsíční zálohy ve výši jedné měsíční zúčtovatelné splátky dopravcům veřejné linkové dopravy 

v závazku veřejné služby na základě jejich žádosti, dle návrhu 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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57. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů  

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizované v rámci 4 projektů: podpora veřejné hromadné dopravy 

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 337/03/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle §56 a následně dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku na „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj  

v r. 2022“ 

 

- schvaluje hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky  

ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ dle následujících pravidel 

 

Číslo kritéria Hodnotící kritérium  Váha v % 

1. Výše celkové nabídkové ceny dle tabulky pro hodnocení 100 % 
 

 

- bere na vědomí informaci, že hodnotící komise bude předložena ke schválení v samostatném materiálu 

 

- ukládá odboru řízení projektů na základě uzavřené smlouvy na administraci veřejné zakázky  

č. KK004479/2021 zadat veřejnou zakázku na dodavatele autobusů CNG pro Karlovarský kraj, realizované 

v rámci 4 projektů: podpora veřejné hromadné dopravy v Karlovarském kraji prostřednictvím advokátní 

kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. 

 

- ukládá odboru řízení projektů ve spolupráci s AK HAVEL & PARTNERS s.r.o., zapracovat do zadávací 

dokumentace relevantní připomínky odboru dopravy a silničního hospodářství, legislativního a právního  

a krajského živnostenského úřadu, odboru řízení projektů, pracovní technické skupiny a poskytovatele 

dotace 

 

- bere na vědomí informaci, že v případě, že vysoutěžená cena překročí finanční krytí usnesením  

č. ZK 467/12/21, bude nutné před podpisem smluv předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje materiál  

na aktualizaci finančního krytí 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
58. Pojištění odpovědnosti kraje v souvislosti se zajištěním mimořádné události Migrační vlna velkého 

rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 338/03/22 
 

- schvaluje pojištění odpovědnosti kraje způsobené občany Ukrajiny v souvislosti se zajištěním mimořádné 

události Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině,  

na základě dodatku č. 55 k rámcové pojistné smlouvě č. 0012342351 uzavřené mezi Karlovarským krajem 

a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, dále dle návrhu 
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- schvaluje uzavření dodatku č. 55, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti kraje způsobené občany 

Ukrajiny v souvislosti se zajištěním mimořádné události Migrační vlna velkého rozsahu občanů Ukrajiny 

na území ČR - Válečný konflikt na Ukrajině, v rámci rámcové pojistné smlouvy č. 0012342351 uzavřené 

mezi Karlovarským krajem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group,  

dále dle návrhu 

 

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku, Bc. Olgu Vokáčovou, podpisem předmětného dodatku  

č. 55 k pojistné smlouvě č. 0012342351 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
59. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022, VI. část (priorita 4) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 339/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 183/06/18) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"  

(schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 433/12/19) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb (schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 369/12/18) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

(schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností (schválen usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17) 

 

 - souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky  

k údržbě veřejných zimních tras 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění  

spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností dle předloženého návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

dopravních hřišť 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky  

k údržbě veřejných zimních tras 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v roce 2022 nevyhlašovat: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních 

a ambulantních sociálních služeb 

 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
60. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. MB Sprinter 316 CDI ve vlastnictví Karlovarského 

kraje, svěřený k hospodaření Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 340/03/22 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného 

vozidla zn. MB Sprinter 316 CDI, RZ 1K5 4170, rok výroby 2003, v pořizovací hodnotě 2.300.831,00 Kč, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší 

odbornou školou Cheb, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem  

xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za nejvyšší nabídnutou cenu 20.000,00 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 20.000,00 Kč získané prodejem nepotřebného 

vozidla, specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace,  

Mgr. Zdeňkovi Hrkalovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace, 

podpisem předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace 
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61. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor za účelem provozování stravovacího 

zařízení (kavárny) v Krajské knihovně Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 341/03/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor za účelem provozování stravovacího zařízení 

mezi Krajskou knihovnou Karlovy Vary a společností HM Gastro Group s.r.o., se sídlem Blatenská 2169/13, 

148 00 Praha 4 - Chodov, IČO 29161592, na dobu určitou do 31.12.2024, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 25.04.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

 

 
62. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., na dovybavení žákovské cvičné kuchyně pro třídy oborů střední školy a pořízení 

stolních počítačů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 342/03/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., ve výši 400.000 Kč. Z toho: 

- 143.000 Kč na dovybavení žákovské cvičné kuchyně pro třídy oborů střední školy 

- 257.000 Kč na pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 140/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 400.000 Kč  

z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžného rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary  

na dovybavení žákovské cvičné kuchyně pro třídy oborů střední školy a pořízení 15 ks stolních počítačů  

včetně příslušenství 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
63. Sloučení schválených investičních akcí příspěvkové organizace Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., do jedné akce s názvem "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 

339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 343/03/22 
 

- schvaluje sloučení schválených investičních akcí příspěvkové organizace Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., "Rekonstrukce budov na adrese Závodu míru 339 a Závodu míru 303 - sanace budov, 

oplocení celého areálu", "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339" a "Revitalizace 

objektu Závodu míru 339, Karlovy Vary" do jedné akce s názvem "Rekonstrukce sociálního zázemí  

v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303" 
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Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
64. Revokace schváleného výsledku zadávacího řízení a schválení nového výsledku zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 344/03/22 
 

- ruší usnesení  Rady Karlovarského kraje č. RK 133/02/22 ze dne 07.02.2022 z důvodu odstoupení 

společnosti HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431, ze zadávacího řízení 

veřejné zakázky Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, v tomto pořadí: 

1. nabídka účastníka č. 2 ICS systémy s.r.o., č.p. 106, 360 01 Hory, IČO 25225049, s nabídkovou  

cenou 1 865 314,14 Kč bez DPH (2 257 030,11 Kč včetně DPH) 

2. nabídka účastníka č. 5 CAMBRIDE COMPANY, s.r.o., Plkovská  2934/1, Horní Počernice, 193 00  

Praha 9, IČO 27406113, s nabídkovou cenou 1 904 904,50 Kč bez DPH (2 304 934,45 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem ICS systémy s.r.o., č.p. 106, 

360 01 Hory, IČO 25225049, s nabídkovou cenou 1 865 314,14 Kč bez DPH (2 257 030,11 Kč  

včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení. V případě,  

že ze strany dodavatele v prvním pořadí nedojde po marném uplynutí lhůty pro podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení k uzavření předmětné smlouvy na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, bude uzavřena smlouva s dodavatelem v druhém 

pořadí společností CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o., Plkovská 2934/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, 

IČO 27406113, s nabídkovou cenou ve výši 1 904 904,50 Kč bez DPH (2 304 934,45 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

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

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace  

 

 
65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 345/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 
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- schvaluje neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 123/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 250.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky 

cizím subjektům na poskytnutí individuální neinvestiční dotace společnosti Post Bellum, z. ú.,  

na vybudování regionální pobočky. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 31. 1. 2022 usnesením 

č. ZK 14/01/22. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 172/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu kapitálových 

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

kapitoly příspěvky cizím subjektům, na poskytnutí investiční individuální dotace pro Město Plesná na nákup 

multimediální techniky v rámci Česko-bavorské expozice válečné a poválečné historie a společné 

geologické minulosti. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 28. 2. 2022 usnesením č. ZK 54/02/22. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 173/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 400.000 

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 neinvestičních individuálních dotací. 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

poskytnutí individuální dotace subjektům dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální dotace subjektům  

dle přílohy č. 2 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

ruchu 
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66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Karlovarský symfonický 

orchestr, příspěvková organizace, ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ 

LÁZNĚ, o.p.s., Západočeské divadlo v Chebu, p.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 346/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 174/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů 

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

kapitoly příspěvky cizím subjektům, na poskytnutí individuálních neinvestičních dotací pro profesionální 

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

za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 28.02.2022 usnesením č. ZK 54/02/22. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

na rok 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje pro: 

- Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace, ve výši 3.527.000 Kč 

- ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s., ve výši 2.939.000 Kč 

- Západočeské divadlo v Chebu, p.o., ve výši 2.234.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí individuální dotace na rok 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje s Karlovarským 

symfonickým orchestrem, příspěvkovou organizací, ZÁPADOČESKÝM SYMFONICKÝM 

ORCHESTREM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, o.p.s. a Západočeským divadlem v Chebu, p.o. 

 

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

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

individuální dotace na rok 2022 z rozpočtu Karlovarského kraje s Karlovarským symfonickým orchestrem, 

příspěvkovou organizací, ZÁPADOČESKÝM SYMFONICKÝM ORCHESTREM MARIÁNSKÉ 

LÁZNĚ, o.p.s. a Západočeským divadlem v Chebu, p.o. 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

ruchu 

 

 
67. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 347/03/22 
 

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

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovní infrastruktury profesionálního sportu v celkové výši 5.499.000 Kč subjektům dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
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Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
68. Pronájem skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti KAREL HOLOUBEK  

- Trade Group a. s., v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 348/03/22 
 

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s., se sídlem 

Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČO 25060996, na pronájem nebytových prostor o výměře 650 m2,  

v objektu Závodu Míru č. p. 166, v Karlových Varech, za účelem skladování humanitární pomoci  

pro uprchlíky z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, a to na dobu neurčitou od 01.04.2022,  

s měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, a v měsíčních nákladech za: 

- nájemné ve výši 39.325,- Kč vč. DPH (21 %) 

- vodné a stočné v paušální platbě ve výši 200 Kč 

- spotřebu elektrické energie, dle skutečné spotřeby v sazbě, která je pronajímateli poskytována konečným 

dodavatelem elektrické energie 

 

- ukládá odboru správa majetku realizovat veškeré kroky k uzavření předmětné nájemní smlouvy,  

a to v souladu s přijatým usnesením 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
69. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury - Město Cheb, Město Aš, 

Ultralight Club Cheb, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 349/03/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 176/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.300.000 Kč  

z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

a přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných 

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

kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičních 

individuálních dotací. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální dotace subjektům  

dle přílohy č. 1 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

ruchu 

 

 
70. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" a schválení opakovaného vyhlášení 

pro ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC stroj kovo pro Střední odbornou školu stavební  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 350/03/22 
 

- schvaluje vyloučení účastníka PEDDY Group s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 240, Chudeřín,  

436 03 Litvínov, IČO 28683927 z "ČÁST 2 Tloušťkovací frézka" a "ČÁST 5 CNC stroj kovo" zadávacího 

řízení "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"  

na základě § 48 odst. 2 písm. a) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na "ČÁST 4 Rozřezávací pila" veřejné zakázky "Pořízení strojů  

v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" dle § 127 odst. 2 písm. h) 

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

 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" dle § 127 odst. 1 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a to z důvodu, že byli 

vyloučeni všichni účastníci zadávacího řízení 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" pro "ČÁST 1 Formátovací pila" a "ČÁST 2 Tloušťkovací 

frézka," kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2 - Epimex  

dřevostroje s.r.o., Průmyslová 17, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 28723767  

s nabídkovými cenami: 

ČÁST 1 Formátovací pila:  647.780 Kč bez DPH (783.813,80 Kč včetně DPH)  

ČÁST 2 Tloušťkovací frézka:  445.149 Kč bez DPH (538.630,29 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvy na "ČÁST 1 Formátovací pila" a "ČÁST 2 Tloušťkovací frézka" veřejné zakázky 

"Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"  

dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření smluv na "ČÁST 1 Formátovací pila" a "ČÁST 2 Tloušťkovací frézka" veřejné 

zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Epimex 

dřevostroje s.r.o., Průmyslová 17, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 28723767 s nabídkovými 

cenami: 

 

ČÁST 1 Formátovací pila:  647.780 Kč bez DPH (783.813,80 Kč včetně DPH)  

ČÁST 2 Tloušťkovací frézka:  445.149 Kč bez DPH (538.630,29 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony pojené 

s uzavřením smluv s vybraným dodavatelem Epimex dřevostroje s.r.o., Průmyslová 17, Vernéřov,  
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431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 28723767 

 

- pověřuje Mgr. Michala Vachovce, ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary,  

příspěvková organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem Epimex dřevostroje s.r.o.,  

Průmyslová 17, Vernéřov, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 28723767 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" pro ČÁST 3 Pásová pila a ČÁST 6 Hydraulické nůžky, 

kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2 - PEDDY Group s.r.o., 

Podkrušnohorská 240, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927 s nabídkovými cenami: 

ČÁST 3 Pásová pila:  227.144 Kč bez DPH (274.844,24 Kč včetně DPH)  

ČÁST 6 Hydraulické nůžky: 206.140 Kč bez DPH (249.429,40 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvy na "ČÁST 3 Pásová pila" a "ČÁST 6 Hydraulické profilové nůžky" veřejné zakázky 

"Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji"  

dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření smluv na "ČÁST 3 Pásová pila" a "ČÁST 6 Hydraulické profilové nůžky" veřejné 

zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem PEDDY 

Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927 s nabídkovými cenami: 

ČÁST 3 Pásová pila:  227.144 Kč bez DPH (274.844,24 Kč včetně DPH)  

ČÁST 6 Hydraulické nůžky: 206.140 Kč bez DPH (249.429,40 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony spojené 

s uzavřením smluv s vybraným dodavatelem PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín,  

436 03 Litvínov, IČO 28683927 

 

- pověřuje Mgr. Michala Vachovce, ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, 

Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na "ČÁST 4 Rozřezávací pila"  

a "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského 

akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH pro hodnocení nabídek  

pro "ČÁST 4 Rozřezávací pila" a "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na "ČÁST 4 Rozřezávací pila" a "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné 

zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

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

"Pořízení strojů v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji": 

- AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8, 742 21 Kopřivnice, IČO 60724579 

- Wravor d.o.o., Stranice 27a, 3206 Stranice, Slovenia 

- BAJLER-ZEMBROD spol. s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČO 44014171 

- Drekosmade s.r.o., Jasenná 20, 552 22 Hradec Králové, IČO 28830652 

- První hanácká BOW spol s.r.o., K Mrazírnám 1334/14, 779 00 Olomouc, IČO 47670631 

- FIT Eurazio s.r.o., Za Stodolou 144, 251 01 Modletice, IČO 09032681 

- Raptor Technologies s.r.o., Chýnovská 2989, Tábor 390 02, IČO 05619408 

- BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, 436 03 Litvínov – Chudeřín, IČO 04229282 

- macmatic s.r.o., Lípa 190, 763 11 Zlín, IČO 28278640 
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- PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927 

- Habillis Steel spol. s r.o., Kurčatovova 324/1, Petrovice, 109 00 Praha 10 

- DOBRÉ STROJE s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, IČO 29290147 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Karla Maříková 

Mgr. Michal Vachovec 

Mgr. Radek Žemlička 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Gabriela Dostálová 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Michal Šťovíček 

Jan Picka 

Věra Maříková 

Patrik Pizinger 

Michal Šťovíček 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Jan Kümmel 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zuzana Žitná 

Ing. Andrea Černá 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary 

 

 
71. Schválení přípravy projektu "Pořízení systému majetkového portálu pro řízení a správu 

nemovitého majetku Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací – zavádění  

facility managementu" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 351/03/22 
 

- jmenuje vedoucím projektu Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí odboru správa majetku 

 

- ukládá odboru řízení projektů spolupracovat na administraci přípravy projektu s odborem správa majetku 

 

- bere na vědomí, že dosud nebudou čerpány prostředky na přípravu projektu. Finanční rámec bude 

předložen Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje poté, co budou známy bližší parametry výzvy,  

do které by měl být projekt předložen. 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
72. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi na vybavení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Karlových Varech  

v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 352/03/22 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení: společnosti  

MIBA, s.r.o., Za Stodolou 94, 251 01 Modletice, IČO 45317364 na vybavení Krajského asistenčního centra 

pomoci Ukrajině v Karlových Varech v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným 

konfliktem na Ukrajině, na dobu určitou do 31.12.2022, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá odboru správy majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající z přijatého usnesení 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
73. Schválení přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 353/03/22 
 

- schvaluje k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského kraje uzavírání darovacích 

smluv na přijímání movitých věcí 

 

- 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 movitých věcí 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 movitých věcí k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá vedoucí kanceláře hejtmana a vnějších vztahů informovat po dobu zmocnění k uzavírání 

darovacích smluv vždy na konci čtvrtletí o počtu uzavřených darovacích smluv na získávání movitých věcí 

k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského kraje 

 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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74. Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím provozu sociální 

služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy 

zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 354/03/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o převodu 

činností, práv, povinností a závazků v souvislosti s převzetím provozu sociální služby Domov pro osoby  

se zdravotním postižením Vilík Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, 

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Cheb, s účinností od 01.01.2023, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením  

„SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
75. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 355/03/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.04.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
76. Rámcové smlouvy o zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 356/03/22 
 

- bere na vědomí informaci o usnesení vlády České republiky o vyčlenění volných ubytovacích kapacit  

v krajích ze dne 16. března 2022 č. 207 a o změně krizového opatření ze dne 16. března č. 208 

 

- schvaluje postup pro poskytování finančních prostředků za ubytování uprchlíků z Ukrajiny dle usnesení 

Vlády České republiky ze dne 16. března 2022 č. 207 a 208 

 

- svěřuje odboru správa majetku dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzavření rámcových smluv o zajištění ubytování uprchlíků  

z Ukrajiny 

 

- ukládá odboru správa majetku informovat radu po dobu poskytování finančních prostředků za ubytování 

uprchlíků z Ukrajiny za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí o počtu uzavřených smluv  

a celkově poskytnutých finančních prostředcích 

- ukládá uhradit kompenzační příspěvek za dočasné nouzové přístřeší a nouzové ubytování ode  

dne 24. února 2022, pokud byly splněny podmínky dle čl. VI. odst. 1, 2 usnesení vlády  

ze dne 16. března 2022 č. 207 a dle usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 208 
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- schvaluje navýšení částky pro soukromé subjekty z 250 Kč na 300 Kč za podmínky poskytnutí snídaně 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
77. Apel na Vládu České republiky  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 357/03/22 
 

- apeluje na Vládu České republiky schválit kompenzaci na ubytování uprchlíků v domácnostech  

ve variantě horní limitní částky 12.000 Kč měsíčně 

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kulhánek v. r.             Ing. Vít Hromádko v. r. 

           hejtman           ověřovatel  

 Karlovarského kraje 

 


