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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 71. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 28. března 2022 (mimo řádný termín) 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:14 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, Mgr. Pisár (celkem 7 radních)                

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  pí Haláková, Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – smlouva s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

RK 358/03/22 

2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky  

pro rok 2022 a 2023 

RK 359/03/22 

3. Projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravu projektu 

RK 360/03/22 

4. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v roce 2022 

RK 361/03/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – smlouva  

s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 358/03/22 
 

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 

 

- projednala a schvaluje v souladu s čl. 9 písm. q) Stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh 

kupní smlouva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Philips Česká republika s.r.o., 

IČO 63985306, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, na částku 30.165.300 Kč vč. DPH 

(24.930.000 Kč bez DPH); předmětem plnění je dodávka počítačové tomografie CT 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení 

auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2022 a 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 359/03/22 
 

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 

 

- určuje v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb. O auditorech, ve znění pozdějších předpisů, že auditorem 

pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2022 a 2023 bude společnost 

EURO - Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČO 25733834 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře 
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Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
3. Projekt „Centrum lázeňského výzkumu“ - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na přípravu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 360/03/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 175/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 1.000.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční prostředky jsou určeny pro Institut lázeňství  

a balneologie, v.v.i., na financování přípravy projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ připravovaného  

k realizaci v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., ve výši 3 700 000 Kč  

na přípravu projektu „Centrum lázeňského výzkumu“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
4. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 361/03/22 
 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v Karlovarském kraji dle přílohy č. 1 

 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v Karlovarském kraji v celkové výši 1.684.767 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

pro oblast lázeňství a cestovní ruch pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji  

dle přílohy č. 1 
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- pověřuje Ing. arch Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji schválených 

Radou Karlovarského kraje 

 

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

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

Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje v celkové  

výši 580.368 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro oblast lázeňství a cestovní ruch  

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

na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji dle přílohy č. 2 

 

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

hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

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

na podporu aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje schválených Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje, předložit smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

k podpisu Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstkovi hejtmana, a zveřejnit na webových stránkách 

Karlovarského kraje seznam poskytnutých dotací 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kulhánek v. r.               Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

           hejtman      náměstek hejtmana 

 Karlovarského kraje 

 

 


