
Usnesení ze 72. jednání RKK dne 04.04.2022  č. j. KK/760/VZ/22 

 

04.04.2022  Strana 1 (celkem 30) 

 

 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 72. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 4. dubna 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:02 do 10:40 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  pí Haláková 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Ing. Hryszová, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja,  

Mgr. Tovth 

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.04.2022 RK 362/04/22 

2. Rozpočtové změny RK 363/04/22 

3. Vyřazení finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných 

Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., s ukončeným procesem právní obrany  

a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci Pracovní skupiny  

pro řešení finančních postihů 

RK 364/04/22 

4. Projekt "Podpora zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku 

onemocnění" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s evidenčním číslem 

KK 03628/2021  

RK 365/04/22 

5. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace 

RK 366/04/22 

6. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technická 

vozidla pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 367/04/22 

7. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 

RK 368/04/22 

8. Analýza činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve vazbě na poskytované dotace 

RK 369/04/22 

9. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

v roce 2022 

RK 370/04/22 
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10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Hroznětín  

- pořízení terénního užitkového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

RK 371/04/22 

11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Luby  

- pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

RK 372/04/22 

12. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2022 RK 373/04/22 

13. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje životního prostředí a změny klimatu 

na rok 2022 

RK 374/04/22 

14. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 375/04/22 

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

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek 

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním  

číslem KK00496/2021 

RK 376/04/22 

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

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - dodatek 

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním  

číslem KK 00510/2021  

RK 377/04/22 

17. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby  

k pozemkům p.p.č. 1740/1 v k.ú. Rotava, p.p.č. 1376 v k.ú. Otovice u Karlových 

Var, p.p.č. 2020/1 v k.ú. Rotava a p.č. 217 v k.ú. Milhostov ve vlastnictví České 

republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Ohře, státní podnik, 

ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

RK 378/04/22 

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

do majetku obce Otovice - pozemky p.p.č. 1390/2 a p.p.č. 1390/3 v k.ú. Otovice  

u Karlových Var 

RK 379/04/22 

19. Operační program Spravedlivá transformace 2021 – 2027 – informace  

o mezirezortním připomínkovém řízení 

RK 380/04/22 

20. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 

- návrh na udělení dotací   

RK 381/04/22 

21. Výroční zpráva Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Analýza využití 

finančních prostředků z fondů EU za rok 2021 

RK 382/04/22 

22. Žádost Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na rozvoj podnikatelského 

prostředí v Karlovarském kraji v roce 2022 

RK 383/04/22 

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

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce Karlovarského kraje  

s názvem „Zpracování studií proveditelnosti pro projekty ¨Krajský business park 

Sokolov - předprojektová příprava¨ a ¨Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová 

příprava¨“ 

RK 384/04/22 

24. Projekt "Nejsi v tom sám!" Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy 

RK 385/04/22 

25. Informace o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako 

výzva“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 

RK 386/04/22 

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

školního roku 2021/2022  

RK 387/04/22 

27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 388/04/22 

28. Dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského 

kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“  

RK 389/04/22 

29. Memorandum o podpoře přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 RK 390/04/22 

30. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2021 

RK 391/04/22 
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31. Program obnovy venkova 2022 - návrh rozdělení dotací RK 392/04/22 

32. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

v Nejdku“ – informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu 

fyzické realizace projektu  

RK 393/04/22 

33. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2021 

RK 394/04/22 

34. Smlouva č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury  

RK 395/04/22 

35. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ – informace o projektu a obdržené depeši o zamítnutí 

žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,  

specifický cíl 6.1 REACT EU, registrační číslo projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305 

RK 396/04/22 

36. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního 

ruchu 

RK 397/04/22 

37. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování 

příspěvku 

RK 398/04/22 

38. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov 

Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

RK 399/04/22 

39. Schválení vzorové smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Karlovarského kraje“ 

staženo 

40. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání  

pro rok 2022 

RK 400/04/22 

41. Rámcová smlouva o zajištění bezplatné dobrovolnické práce v rámci pomoci 

Ukrajině 

RK 401/04/22 

42. Schválení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje PR č. 06/2018 „Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ – Stavební úpravy komunikace v souvislosti realizací stavby 

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

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

RK 402/04/22 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (čl. VIII)  

na vkládanou přílohu o Karlovarském kraji do Deníku 

RK 403/04/22 

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

organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o., na nákup zahradních 

herních prvků pro děti 

RK 404/04/22 

45. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z finančních 

prostředků poskytnutých za účelem úplatného nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

města Cheb, a to části pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2 v k.ú. Cheb, a převod 

finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic na dofinancování akce 

„Osobní automobil“ 

RK 405/04/22 

46. Schválení uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

RK 406/04/22 

47. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s koordinátorem bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

RK 407/04/22 

48. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s technickým dozorem stavby 

v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

RK 408/04/22 

49. Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ RK 409/04/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Patrika Pizingera 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

35. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji“ – informace o projektu a obdržené depeši o zamítnutí žádosti o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU, registrační číslo 

projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305 

36. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

37. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku 

38. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení 

a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

39. Schválení vzorové smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje“ 

40. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 

41. Rámcová smlouva o zajištění bezplatné dobrovolnické práce v rámci pomoci Ukrajině 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" – Stavební úpravy 

komunikace v souvislosti realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice  

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

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (čl. VIII) na vkládanou přílohu  

o Karlovarském kraji do Deníku 

44. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Krajský 

dětský domov pro děti do 3 let, p.o., na nákup zahradních herních prvků pro děti 

45. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z finančních prostředků poskytnutých za účelem 

úplatného nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb, a to části pozemků p.č. 1818/1  

a 1818/2 v k.ú. Cheb, a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic  

na dofinancování akce „Osobní automobil“ 

46. Schválení uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace v rámci akce 

„KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

47. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s koordinátorem bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

48. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s technickým dozorem stavby v rámci akce 

„KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

49. Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ 

 
Staženo z programu: 

 

39. Schválení vzorové smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje“ 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.04.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 362/04/22 
 

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

04.04.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 04.04.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 363/04/22 
 

- schvaluje  
Rozpočtovou změnu č. 180/2022 

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

za rok 2021 ve výši 750.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na financování informačního systému, který v rámci udržitelnosti projektu Omezení 

výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraje nahradí dosluhující funkcionality informační 

systém Heracleum 

 

Rozpočtovou změnu č. 181/2022 

- přesun z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.500.000 Kč do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Implementace 

krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního 

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

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 182/2022 

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

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  41.065 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných 

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

Jedná se o vratku  z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

na projekty využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015240) 

realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Základní a střední škola Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 183/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 560.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o finanční 

prostředky určené na úhradu Studie revitalizace volnočasového areálu Svatošské skály.  

 

Rozpočtovou změnu č. 184/2022 

- navýšení příjmů a kapitálových výdajů Karlovarského kraje o částku 465.850 Kč z titulu přijetí 

investiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 

do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na projekt „ZZS Karlovarského kraje – agregát Horní 

Slavkov – 2021“.  
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Rozpočtovou změnu č. 185/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 29.266.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení 

a odolnost, za účelem pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky 

za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – prevence digitální propasti. 

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem v oblasti 

školství ve výši 5.602.000 Kč a pro školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

Karlovarského kraje ve výši 23.664.000 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách  

č. 1 a č. 2). 

 

Rozpočtovou změnu č. 186/2022 

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

za rok 2021 ve výši 49.610 Kč do běžných výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

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

outbannerů. 

 

Rozpočtovou změnu č. 187/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  

1.200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční dotace z Plzeňského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v Nemocnici Mariánské Lázně, s.r.o. 

 

Rozpočtovou změnu č. 188/2022 

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

za rok 2021 ve výši 454.746,32 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na odstranění vad díla budovy 

Becherova vila 

 

Rozpočtovou změnu č. 189/2022  

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

za rok 2021 ve výši 200.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje spojené s přípravou akce Festival 

uprostřed Evropy. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 190/2022 

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

za rok 2021 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic 

příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o., na rekonstrukci koupelny a kuchyně. 

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. 191/2022 

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

za rok 2021 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic 

příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o., na zpracování projektové 

dokumentace na zateplení objektu v Plesné a opravu nekvalitně opravené izolace. 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. 
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Rozpočtovou změnu č. 192/2022 

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

za rok 2021 ve výši 4.500.000 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 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.,  

na akci „Stavební úpravy – budova Jiráskova ul., Cheb“ z důvodu umístění vyšší odborné školy. 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. 193/2022 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování ve výši 29.647.205,70 Kč 

(85 % EU, 5 % SR) z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, z toho 

neinvestiční dotace ve výši 1.475.345,70 Kč a investiční dotace ve výši 28.171.860 Kč za realizaci 

projektu Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání fondů Krajské knihovny Karlovy Vary, 

registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Jedná se o dotaci ex-post ukončeného projektu, finanční prostředky 

budou převedeny do Fondu budoucnosti, odkud byl projekt plně předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 194/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 13.979.923 Kč z titulu obdržení neinvestiční 

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

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

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

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

na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze). 

 

Rozpočtovou změnu č. 195/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±170.000 Kč v rámci běžných výdajů schváleného rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecká škola Josefa 

Labitzkého Bečov nad Teplou na úhradu části výdajů souvisejících s uspořádáním a organizací  

VII. Festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 196/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 6.064.800 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení a odolnost, za účelem pořízení 

učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí  

za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy – mateřské školy. Finanční 

prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy zřizované obcemi  

a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze 

č. 1). 

 

Rozpočtovou změnu č. 197/2022 

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

za rok 2021 ve výši 500.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek do fondu investic 

příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o., na nákup osobního automobilu. Tuto 

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

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

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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3. Vyřazení finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU realizovaných Karlovarským 

krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 

s ukončeným procesem právní obrany a vyřešenou náhradou vzniklé škody ze sledování v evidenci 

Pracovní skupiny pro řešení finančních postihů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 364/04/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí přehled finančních 

postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle přílohy 

tohoto usnesení, u kterých byl ukončen proces právní obrany, vyřešena náhrada vzniklé škody a již 

nebudou Pracovní skupinou pro řešení finančních postihů nadále sledovány v evidenci projektů  

a předkládány v pravidelných intervalech na vědomí Radě Karlovarského kraje a Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Projekt "Podpora zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění" - dodatek  

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s evidenčním číslem KK 03628/2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 365/04/22 
 

- schvaluje  

- vyhovění žádosti o částečnou změnu smlouvy v programu na podporu zdravotnické osvěty, výchovy  

a zmírňování následku onemocnění v souvislosti s projektem Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb 

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

číslem KK 03628/2021 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem dodatku č. 1, kterým  

se upravuje smlouva o poskytnutí dotace s evidenčním číslem KK 03628/2021 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
5. Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 366/04/22 
 

- souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené 

Karlovarským krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, spočívající  

ve změně obsahu čl. I. Úvodní ustanovení a čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace dle předloženého 

návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením § 27 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů změnu zřizovací listiny Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, 
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spočívající ve změně obsahu čl. I. Úvodní ustanovení a čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace,  

včetně vydání dodatku č. 22 zřizovací listiny, dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
6. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Technická vozidla  

pro ZZS KVK“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 367/04/22 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Technická vozidla  

pro ZZS KVK“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická vozidla  

pro ZZS KVK“ 

 

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

na veřejnou zakázku „Technická vozidla pro ZZS KVK“ 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny pro: 

část 1. Vozidlo pro technika spojů ve výši 1 880 314,00 Kč vč. DPH  

část 2. Vozidlo pro technika přístrojů ve výši 1 420 114,00 Kč vč. DPH 

část 3. Vozidla pro techniky oblastí ve výši 3 168 343,00 Kč vč. DPH 

část 4. Vozidlo pro zajištění materiální obslužnosti ve výši 1 615 114,00 Kč vč. DPH 

část 5. Vozidlo pro inspektora provozu ve výši 1 716 114,00 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

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

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

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
7. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 368/04/22 
 

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

na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 dle přílohy P1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2022 s žadateli 

uvedenými v příloze P1 dle návrhu smlouvy v příloze P7 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotací z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality  

v roce 2022 dle přílohy P2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 

v oblasti prevence kriminality v roce 2022 s žadateli uvedenými v příloze P2 dle návrhu smlouvy  

v příloze P8 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
8. Analýza činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje za rok 2021  

ve vazbě na poskytované dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 369/04/22 
 

- bere na vědomí Analýzu činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje  

za rok 2021 ve vazbě na poskytované dotace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Analýzu činnosti jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje za rok 2021 ve vazbě na poskytované dotace 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
9. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 370/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investičních  

a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

v roce 2022 ve výši 10.937.426 Kč dle přílohy 1 (z toho investiční prostředky ve výši 7.887.998 Kč  

a neinvestiční prostředky ve výši 3.049.428 Kč) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Karlovarského kraje v roce 2022 ve výši 10.937.426 Kč dle přílohy 1 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Hroznětín - pořízení 

terénního užitkového vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 371/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje městu Hroznětín, se sídlem Krušnohorské námětí 1, Hroznětín,  

IČO 00254592, na pořízení užitkového terénního vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 

210.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neuzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Hroznětín, Krušnohorské 

námětí 1, Hroznětín, IČO 00254592, na pořízení užitkového terénního vozidla pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů ve výši 210.000 Kč 

 

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

 

 
11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje od města Luby - pořízení 

plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 372/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje městu Luby, se sídlem nám. 5. května 164, Luby, IČO 00254053,  

na pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 33.399 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Luby, se sídlem  

nám. 5. května 164, Luby, IČO 00254053, na pořízení plovoucího čerpadla pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů ve výši 33.399 Kč 

 

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

 

 
12. Poskytnutí finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 373/04/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru společnosti Tempo Team Prague s.r.o., IČO 25107615,  

DIČ CZ25107615, ½ Maratonu Karlovy Vary v roce 2022 ve výši 500.000 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru společnosti 

Tempo Team Prague s.r.o., IČO 25107615, DIČ CZ25107615, na konání  ½ Maratonu Karlovy Vary   

v roce 2022 ve výši 500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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13. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje životního prostředí a změny klimatu na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 374/04/22 
 

- schvaluje plán práce komise životního prostředí a změny klimatu na rok 2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
14. Zimní údržba komunikací, zastávek MHD, chodníků a parkovacích ploch v areálu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje - výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 375/04/22 
 

- souhlasí a 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 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., jíž je Karlovarský kraj zřizovatelem a jediným 

akcionářem, na provádění zimní údržby komunikací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a dále provádění zimní údržby na komunikacích, 

resp. pozemku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory,  

360 06 Karlovy Vary, č. p. 527/113 a 527/113 v k.ú. Dvory 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na "Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na zimní období 2022/2024" mezi Karlovarským krajem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., 

dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, podpisem smlouvy 

 

- ukládá Mgr. Marcele Saxové, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, zajistit potřebné kroky k zajištění 

zimní údržby dle schváleného usnesení 

 

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, k jednání s Krajským 

ředitelstvím Policie ČR, jehož obsahem bude finanční účast Policie ČR na údržbě komunikací v areálu 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00496/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 376/04/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZÚ_01_929 dle návrhu 

 

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

s evidenčním číslem KK00496/2021 
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- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1, 

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00496/2021 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK 00510/2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 377/04/22 
 

- schvaluje 

- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZU_01_766 

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

číslem KK00510/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00510/2021 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
17. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemkům 

p.p.č. 1740/1 v k.ú. Rotava, p.p.č. 1376 v k.ú. Otovice u Karlových Var, p.p.č. 2020/1 v k.ú. Rotava  

a p.č. 217 v k.ú. Milhostov ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu  

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 378/04/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku p.p.č. 1740/1 

v k.ú. a obci Rotava, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci 

akce „Modernizace mostu ev. č. 210 41 - 3 Dolní Rotava“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen 

geometrickým plánem č. 1193-174/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, 

oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou dobu, ve prospěch Karlovarského kraje, 

zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

a to za jednorázovou úplatu 6.490 Kč + DPH, t.j. celkem 7.852,90 Kč, dle návrhu 
 

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

k pozemku p.p.č. 1740/1 v k.ú. a obci Rotava, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu 

vybudovanou v rámci akce „Modernizace mostu ev. č. 210 41 - 3 Dolní Rotava“ na pozemek, jejíž rozsah 

je vymezen geometrickým plánem č. 1193-174/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění 

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

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

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

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 6.490 Kč + DPH, t.j. celkem 7.852,90 Kč,  

dle návrhu 
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- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku p.p.č. 1376  

v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu 

včetně odláždění koryta na návodní i povodní straně mostu a pod mostem, vybudovanou v rámci akce 

„III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým 

plánem č. 1238-2886/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby  

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

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

5.687,60 Kč + DPH, t.j. celkem 6.881,99 Kč, dle návrhu 

 

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

k pozemku p.p.č. 1376 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice, spočívající v právu umístit a dále 

provozovat stavbu mostu včetně odláždění koryta na návodní i povodní straně mostu a pod mostem, 

vybudovanou v rámci akce „III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice“ na pozemek, jejíž rozsah je 

vymezen geometrickým plánem č. 1238-2886/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění 

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

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

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

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 5.687,60 Kč + DPH, t.j. celkem 6.881,99 Kč, 

dle návrhu 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku p.p.č. 2020/1 

v k.ú. a obci Rotava, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci 

akce „II/210 Modernizace křižovatky Anenské Údolí“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým 

plánem č. 1197-2968/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby  

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

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

18.556,45 Kč + DPH, t.j. celkem 22.453,30 Kč, dle návrhu 

 

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

k pozemku p.p.č. 2020/1 v k.ú. a obci Rotava, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu 

vybudovanou v rámci akce „II/210 Modernizace křižovatky Anenské Údolí“ na pozemek, jejíž rozsah je 

vymezen geometrickým plánem č. 1197-2968/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění 

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

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

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

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 18.556,45 Kč + DPH, t.j. celkem 22.453,30 Kč, 

dle návrhu 

 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby k pozemku p.č. 217 v k.ú. 

a obci Milhostov, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu vybudovanou v rámci akce 

„Modernizace mostu ev. č. 212 22 - 1 Milhostov“ na pozemek, jejíž rozsah je vymezen geometrickým 

plánem č. 222-156/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či 

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

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

12.760 Kč + DPH, t.j. celkem 15.439,60 Kč, dle návrhu 

 

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

k pozemku p.č. 217 v k.ú. a obci Milhostov, spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu mostu 

vybudovanou v rámci akce „Modernizace mostu ev. č. 212 22 - 1 Milhostov“ na pozemek, jejíž rozsah je 

vymezen geometrickým plánem č. 222-156/2021, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem zajištění 

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

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

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



Usnesení ze 72. jednání RKK dne 04.04.2022  č. j. KK/760/VZ/22 

 

04.04.2022  Strana 15 (celkem 30) 

 

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

(jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu 12.760 Kč + DPH, t.j. celkem 15.439,60 Kč,  

dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu stavby 

 

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

kroky k podpisu předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky a právu 

stavby 

 

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 

 

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

Otovice - pozemky p.p.č. 1390/2 a p.p.č. 1390/3 v k.ú. Otovice u Karlových Var 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 379/04/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1390/2 o výměře 30 m2  

a p.p.č. 1390/3 o výměře 75 m2 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice konkrétnímu zájemci obci 

Otovice, 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 Otovice, 

se sídlem Hroznětínská 130, PSČ 360 01 Otovice, IČO 00573272 (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 Otovice, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 1390/2 o výměře 30 m2 a p.p.č. 1390/3 o výměře 75 m2 v k.ú. Otovice u Karlových Var a obci 

Otovice konkrétnímu zájemci obci Otovice, 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 Otovice, se sídlem Hroznětínská 130, PSČ 360 01 Otovice, IČO 00573272  

(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 Otovice, 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 
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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 

 

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

připomínkovém řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 380/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o připomínkách uplatněných k programovému dokumentu Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 Karlovarským krajem a jejich vypořádání Ministerstvem 

životního prostředí ČR 

 

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

 

 
20. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 - návrh na udělení 

dotací   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 381/04/22 
 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 

kraje" v celkové výši 390.000 Kč, dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2022 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
21. Výroční zpráva Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Analýza využití finančních 

prostředků z fondů EU za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 382/04/22 
 

- bere na vědomí Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2021 

 

- bere na vědomí Analýzu využití finančních prostředků z fondů EU za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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22. Žádost Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji v roce 

2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 383/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, IČO 48365513, 

na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji v roce 2022 ve výši 

2.500.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 177/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 1.700.000 Kč do rozpočtu běžných 

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

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

dotace Krajské hospodářské komoře 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. 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

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

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce Karlovarského kraje s názvem „Zpracování 

studií proveditelnosti pro projekty ¨Krajský business park Sokolov - předprojektová příprava¨  

a ¨Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské  

Karlovy Vary - předprojektová příprava¨“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 384/04/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi spočívající v realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu uzavřené s výzvou pro realizaci akce Karlovarského kraje s názvem „Zpracování studií 

proveditelnosti pro projekty ¨Krajský business park Sokolov - předprojektová příprava¨ a ¨Rekonstrukce  

a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová 

příprava¨“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru regionálního rozvoje realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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24. Projekt "Nejsi v tom sám!" Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 385/04/22 
 

- bere na vědomí projekt "Nejsi v tom sám!" Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

"Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti 

primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních  

pro rok 2022" 

 

- jmenuje PhDr. Jolanu Mižikarovou ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, vedoucí projektu "Nejsi v tom sám!" financovaného z dotačního programu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory 

duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022" 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

"Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti 

primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních  

pro rok 2022" na projekt "Nejsi v tom sám!" Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

"Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti 

primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních  

pro rok 2022" na projekt "Nejsi v tom sám!" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Nejsi v tom sám!" ve výši 324 000 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % zálohově z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

"Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti 

primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních  

pro rok 2022". Nebude požadováno předfinancování z rozpočtu Karlovarského kraje. 
 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování) na základě 

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 
 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
25. Informace o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 
 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 386/04/22 
 

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

o ukončení projektu „Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva“ Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

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

roku 2021/2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 387/04/22 
 

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

příspěvku Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace, na dodatečnou výplatu stipendia  

za 1. pololetí školního roku 2021/2022 žákovi vzdělávajícímu se v této škole v celkové výši 2.000 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 160/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.000 Kč  

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

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

organizaci zřizované Karlovarským krajem Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace,  

na doplatek k výplatě stipendií za 1. pololetí školního roku 2021/2022 pro žáky vzdělávající  

se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem. 

 

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

 

Termín kontroly: 09.05.2022 
 

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

 

 
27. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 388/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 354.000 Kč 

subjektům dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v celkové výši 354.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

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

 

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

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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28. Dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvám o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje 

„Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 389/04/22 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy  

č. 30_21_011 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022" mezi Karlovarským krajem 

a Základní školou Sokolov, Švabinského 1702, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy  

č. 30_21_011 pro projekt "Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022" mezi Karlovarským krajem  

a Základní školou a mateřskou školou Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem uvedených dodatků 

 

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

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
29. Memorandum o podpoře přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 390/04/22 
 

- schvaluje uzavření memoranda o podpoře přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022  

s Českým výborem ICOM, z.s. (IČO 02481553) 

 

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

podpisem memoranda o podpoře přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
30. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 2. pololetí roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 391/04/22 
 

- stanovuje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 2. pololetí roku 2021 v částkách dle návrhu 

 

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

a cestovního ruchu 
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31. Program obnovy venkova 2022 - návrh rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 392/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na rozdělení dotací  

v rámci Programu obnovy venkova 2022 v celkové výši 21.725.043 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

 

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

Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu obnovy venkova 2022 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
32. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 393/04/22 
 

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

o projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ uvedenou 

v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí důvody navýšení 

finančního krytí projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku“ na fyzickou realizaci 1. etapy projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení finančního příslibu 

projektu o 6 000 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, případně z úvěru na fyzickou realizaci 1. etapy 

projektu, tj. celkové výdaje projektu na fyzickou realizaci 1. etapy ve výši 141 000 000 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
33. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 394/04/22 
 

- projednala „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2021“ dle návrhu 

 

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 

obvodu Karlovarského kraje za rok 2021“ na internetových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu 
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Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
34. Smlouva č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 395/04/22 
 

- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu včetně nabytí finančních prostředků podle 

této smlouvy za podmínky, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí přijetí ručitelského závazku  

v celkové výši příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnutého v roce 2022  

v max. výši 350.000 tis. Kč a také závazku, že po dobu 5 let, od ukončení podakce financované z rozpočtu 

SFDI, nepřevedou takto nabytý majetek do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí, ani nepředají  

do úplatného užívání s výjimkami dle zákonných ustanovení 

 

- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených  

na realizaci jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2022 pro Krajskou 

správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

- pověřuje neuvolněného člena zastupitelstva Karlovarského kraje, pana Ing. Jana Bureše, DBA, 

podpisem smlouvy č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, učinit 

veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy č. 35S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
35. Projekt „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“  

– informace o projektu a obdržené depeši o zamítnutí žádosti o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU, registrační číslo projektu 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 396/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o obdržené depeši o zamítnutí žádosti o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT EU a schválení závazného finančního 

příslibu projektu, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/211_24/0017305, z důvodu nesplnění 

podmínek "Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce", a to nesplněním materiálně technických 

standardů pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou dle doporučovaného postupu 
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Ministerstva práce a sociálních věcí v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace a v objektu Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem řízení projektů po obdržení "Rozhodnutí  

o ukončení administrace žádosti o podporu" provést veškeré související úkony s ukončením projektu  

a předložit ke schválení do Zastupitelstva Karlovarského kraje závěrečnou zprávu o ukončení projektu 

včetně vyúčtování 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
36. Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 397/04/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle přílohy č. 1  

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení 

poskytnutí individuální dotace subjektům dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit schválené veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstkovi 

hejtmana Karlovarského kraje, k podpisu a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
37. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 398/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu podmínek  

k poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví s účinností od 16.05.2022 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Radu Karlovarského kraje, aby jménem 

Karlovarského kraje schvalovala uzavření smluv o poskytování náborového příspěvku dle Zastupitelstva 

Karlovarského kraje schválené vzorové smlouvy 
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Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
38. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, 

zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 399/04/22 
 

- 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 ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy, výsledkem 

zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda 

objektu včetně rekonstrukce terasy 

 

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

ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy: 

SOVA stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8; IČO 29162360 

3xN spol. s r.o., Rosnická 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary; IČO 25215078 

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov; IČO 61779539 

ELESTA Loket s.r.o., ČSA č.p. 239, 357 33 Loket; IČO 26339731 

PRO URBAN s.r.o., Prunéřov 389, 432 01 Kadaň; IČO 28409434 

KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary; IČO 25215621 

ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary; IČO 26316803 

STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb; IČO 05689376 

J&V OKNA s.r.o., Svobodova 179/13, 362 25 Nová Role; IČO 05238439 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Radek Žemlička 

Jaroslav Štěpán 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Robert Pisár 

Michal Šťovíček 

Bc. Pavel Čekan 

Ing. Zora Bolková 

Ing. Stanislav Jambor 

Monika Drobilová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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39. Schválení vzorové smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
40. Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 400/04/22 
 

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

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.045.000 Kč z rozvojového programu Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém 

vzdělávání pro rok 2022“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková 

organizace (IČO 06133584), ve výši 403.000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 403.000 Kč s Domem dětí a mládeže 

Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková 

organizace (IČO 47723475), ve výši 345.377 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 345.377 Kč s Domem dětí a mládeže 

Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková 

organizace (IČO 71238930), ve výši 260.323 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 260.323 Kč s Domem dětí a mládeže 

Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková 

organizace (IČO 75006472), ve výši 36.300 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 (dotace MŠMT) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 36.300 Kč se Základní uměleckou 

školou Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 1 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace  

(IČO 06133584), ve výši 205.600 Kč na dofinancování zabezpečení okresních a krajských kol soutěží  

a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 205.600 Kč s Domem 

dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková 

organizace (IČO 75006472), ve výši 203.700 Kč na dofinancování zabezpečení okresních a krajských kol 

soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 203.700 Kč se Základní 

uměleckou školou Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Jindřicha Čermáka, člena 

rady pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č.  198/2022 - navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 1.045.000 Kč z titulu 

přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy  

na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022  

č.j. MSMT-3611/2022 v Karlovarském kraji. Finanční prostředky budou přiděleny příspěvkovým 

organizacím zřizovaným obcemi prostřednictvím rozpočtu zřizovatele, a to statutárního města Karlovy 

Vary pro Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, ve výši 403.000 Kč, města Cheb pro Dům dětí 

a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, ve výši 345.377 Kč, města Sokolov pro Dům dětí a mládeže Sokolov, 

Spartakiádní 1937, ve výši 260.323 Kč a města Habartov pro Základní uměleckou školu Habartov,  

okres Sokolov, ve výši 36.300 Kč. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č.  199/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 857.700 Kč do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění podílu 

(minimálně 45%) na spolufinancování k dotaci poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

v rámci Výzvy na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022. 

Finanční prostředky jsou učeny příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele, a to statutárního města Karlovy Vary pro Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9,  

ve výši 205.600 Kč, města Cheb pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, ve výši 237.600 Kč, 

města Sokolov pro Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, ve výši 210.800 Kč a města Habartov 

pro Základní uměleckou školu Habartov, okres Sokolov, ve výši 203.700 Kč. Tuto alokaci volných 

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

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

 

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

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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41. Rámcová smlouva o zajištění bezplatné dobrovolnické práce v rámci pomoci Ukrajině 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 401/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o zapojování osob do bezplatné dobrovolnické práce v rámci pomoci 

Ukrajině a znění smlouvy o dobrovolnické činnosti 

 

- pověřuje vedoucího odboru kancelář ředitelky úřadu podpisem smluv o dobrovolnické činnosti  

k zajištění bezplatné dobrovolnické práce v rámci pomoci Ukrajině 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu informovat vedení kraje po dobu zapojení dobrovolníků  

do bezplatné pomoci v rámci pomoci Ukrajině za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí o počtu uzavřených 

dohod 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Stavební úpravy 

komunikace v souvislosti realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 402/04/22 
 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na realizaci stavebních 

úprav komunikace v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice  

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

generálního dodavatele ALGON a. s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

 

- schvaluje návrh smlouvy o dílo „Stavební úpravy komunikace na parcele 2422/5 a 1792/3 v areálu 

nemocnice Cheb“ s dodavatelem stavby ALGON a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

 

- pověřuje Ing. Tomáše Brtka podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy komunikace 

na parcele 2422/5 a 1792/3 v areálu nemocnice Cheb“ se zhotovitelem stavby ALGON a.s., se sídlem 

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 s nabídkovou cenou 945.423,05 Kč bez DPH (1.143.961,90 Kč 

včetně DPH) 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (čl. VIII) na vkládanou přílohu  

o Karlovarském kraji do Deníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 403/04/22 
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- schvaluje výjimku z čl. VIII odst. 3 předpisu rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na zajištění vkládané přílohy  

o Karlovarském kraji do regionálních novin Deník s tím, že zakázka bude zadána přímým oslovením 

jednoho dodavatele, a to společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO 01440578, se sídlem  

U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu objednat vkládanou přílohu  

o Karlovarském kraji do regionálních novin Deník od společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s., a zajistit 

všechny kroky vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
44. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o., na nákup zahradních herních prvků pro děti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 404/04/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 189.580,70 Kč 

příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o., na nákup zahradních herních prvků 

pro děti 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
45. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z finančních prostředků poskytnutých  

za účelem úplatného nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb, a to části pozemků p.č. 1818/1 

a 1818/2 v k.ú. Cheb, a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic  

na dofinancování akce „Osobní automobil“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 405/04/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z  finančních prostředků poskytnutých za účelem 

úplatného nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb, a to části pozemků p.č. 1818/1 a 1818/2  

v k.ú. Cheb, na dofinancování akce „Osobní automobil“ ve výši 207.325 Kč 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 
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46. Schválení uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace v rámci 

akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 406/04/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace v souvislosti  

s navýšením hodinové sazby za výkon autorského dozoru prováděného v rámci realizace stavby 

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ společností INTAR a.s., Bezručova 81/17a,  

Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 25594443, dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj zapracuje 

případné připomínky sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
47. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v rámci akce „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 407/04/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, 

Karlovy Vary“ se společností KONTROL s.r.o., dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj zapracuje 

případné připomínky sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
48. Schválení uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s technickým dozorem stavby v rámci akce 

„KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 408/04/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřenou v souvislosti s přípravou projektové 

dokumentace pro provádění stavby a realizací stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní,  

Karlovy Vary“ se společností INVESTON s.r.o., dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj 

zapracuje případné připomínky sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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49. Navýšení finančního krytí na projekt „Císařské lázně - koncertní sál“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 409/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informace uvedené  

v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení dofinancování výdajů na projekt „Císařské lázně – koncertní sál“  

ve výši 40 000 000 Kč, zajištěno z Fondu budoucnosti, popř. z úvěru. Předpokládané celkové výdaje  

na realizaci projektu ve výši 129 057 851 Kč bez DPH, tj. 156 160 000 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 204/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši  

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

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

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

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kulhánek v. r.      Patrik Pizinger v. r. 

            hejtman             ověřovatel  

  Karlovarského kraje 

 


