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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 73. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 7. dubna 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:25 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Mgr. Blažek, p. Pizinger, Mgr. Čermák, pí Haláková,  

Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek  

Omluveni:  Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, Ing. Hryszová, pí Monsportová 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování 

koncertního sálu v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní 

na pronájem prostor v objektu Císařských lázní se statutárním městem  

Karlovy Vary 

RK 410/04/22 

2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna stávajících 

rozvodů kanalizace – objekt A." pro Domov mládeže a školní jídelnu  

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 411/04/22 

3. Schválení vzorové smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci  

a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje“ 

RK 412/04/22 

4. Výpůjčka objektu bývalého domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice,  

č. p. 318, který je součástí pozemku p. č. st. 472, včetně pozemků p. č. 1412/1  

a 1421/2, vše v k. ú. Toužim, společnosti NECESO s. r. o., za účelem zřízení 

nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

RK 413/04/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Roberta Pisára 

- pí Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Dohoda o ukončení memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu  

v objektu Císařských lázní a smlouva o smlouvě budoucí nájemní na pronájem prostor v objektu 

Císařských lázní se statutárním městem Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 410/04/22 
 

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

v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dohody o ukončení 

memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu Císařských lázní  

dle návrhu se statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, k podpisu dohody o ukončení memoranda 

o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu Císařských lázní se statutárním 

městem Karlovy Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, pokud bude uzavření 

této dohody schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí nájemní dle návrhu se statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21,  

361 20 Karlovy Vary 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí 

nájemní se statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, 

pokud bude uzavření této smlouvy schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna stávajících rozvodů 

kanalizace – objekt A." pro Domov mládeže a školní jídelnu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 411/04/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Výměna stávajících rozvodů  

kanalizace – objekt A," kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka  

č. 1 - BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČO 29414075, s nabídkovou cenou 

6.477.000 Kč bez DPH (7.837.170 Kč včetně DPH) 
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- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A."  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A." 

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

BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČO 29414075, s nabídkovou  

cenou 6.477.000 Kč bez DPH (7.837.170 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá ředitelce Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony 

pojené s uzavřením smluv s vybraným dodavatelem BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana,  

150 00 Praha 5, IČO 29414075 

 

- pověřuje Mgr. Hanu Volánkovou, ředitelku Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana,  

150 00 Praha 5, IČO 29414075 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Hana Volánková, ředitelka příspěvkové organizace Domova mládeže  

a školní jídelny Karlovy Vary 

 

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

Digitální technické mapy Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 412/04/22 
 

- schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcemi v Karlovarském kraji 

„Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy  

Karlovarského kraje“ 

 

- schvaluje uzavření smluv s obcemi v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje podpisem jednotlivých smluv mezi Karlovarským krajem a obcemi, vedoucího odboru 

informatiky, Ing. Jiřího Helikse 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
4. Výpůjčka objektu bývalého domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice, č. p. 318,  

který je součástí pozemku p. č. st. 472, včetně pozemků p. č. 1412/1 a 1421/2, vše v k. ú. Toužim, 

společnosti NECESO s. r. o., za účelem zřízení nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 413/04/22 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se společností NECESO s.r.o., IČO 08068917,  

se sídlem Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň, na pozemek p. č. st. 472, jehož součástí je stavba  

s č. p. 318 (objekt občanského vybavení), o výměře 3.700 m2, pozemek p.č. 1412/1, druh pozemku ostatní 

plocha, o výměře 3.912 m2 a Pozemek p.č. 1421/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2.291 m2,  

vše zapsáno na LV č. 1869 pro k. ú. a obec Toužim u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 
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pracoviště Karlovy Vary, za účelem zřízení nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny (specifikace  

dle usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2022 č. 207 a dle metodického doporučení  

pro ÚSC – Zajištění ubytovací kapacity v obcích a krajích pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle 

usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčíslení volných ubytovacích kapacit  

v krajích ve znění usnesení č. 235/2022), a to za podmínek: 

- předložení rozsahu prováděných prací na objektu č. p. 318 (harmonogram a rozsah činností  

k znovu zprovoznění objektu odpovídající standardům ubytovacího zařízení splňující hygienické předpisy 

a další legislativní povinnosti, které souvisí s poskytováním této služby) v proveditelnosti do 21 dní  

od přijetí usnesení 

- doložení rozsahu a položkového rozpočtu předpokládaných prací na objektu č. p. 318 

- průkazný způsob zajištění stravy pro uprchlíky 

- zprovoznění objektu pro daný účel ve lhůtě do 60 dnů od doložení harmonogramu rozsahu činností 

 

- ukládá Ing. Bc. Radce Stolarikové Ph.D., ředitelce Střední lesnické škole Žlutice,  

příspěvková organizace, realizovat veškeré úkony vyplývající z přijatého usnesení, a to po splnění podmínek 

informovat 1 x měsíčně Radu Karlovarského kraje o průběhu plnění účelu výpůjčky 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice,  

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

                  Ing. Petr Kulhánek v. r.             Mgr. Robert Pisár v. r. 

           hejtman         ověřovatel 

 Karlovarského kraje 

 

 


