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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 74. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 14. dubna 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:15 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, Mgr. Čermák,  

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek  

Omluveni:  p. Pizinger  

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, pí Monsportová 

Zapisovatelka:       pí Burešová   

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o doručeném rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí  

č. j. MF-6505/2019/1203-8 u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 

gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

RK 414/04/22 

2. Schválení dopisu ministru spravedlnosti ve věci pobočky Krajského soudu v Plzni 

v Karlových Varech 

RK 415/04/22 

3. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 - schválení podstatné změny projektu 

RK 416/04/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Bc. Pavla Čekana 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

 
1. Informace o doručeném rozhodnutí o odvolání Ministerstva financí č. j. MF-6505/2019/1203-8  

u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa  

- přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 414/04/22 
 

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

o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-6505/2019/1203-8 ze dne 7. 4. 2022,  

o odvolání proti platebnímu výměru č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977/2018 ze dne 26. 6. 2018 ve výši 

7.605.522,00 Kč u projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa  

– přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.0114 s tím, že Ministerstvo podané odvolání 

zamítlo a platební výměr potvrdilo, 

 

- schvaluje úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7.605.522,00 Kč dle Platebního výměru 

č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977/2018 ze dne 26. 6. 2018 vyhotoveného Úřadem regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad k projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových 

Varech II. etapa - přístavba západního křídla“, reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 realizovaném Prvním 

českým gymnáziem v Karlových Varech, příspěvkovou organizací, 

 

- schvaluje úhradu dosud nevyměřeného penále v souvislosti s platebním výměrem č. 15/2018,  

č. j. RRSZ 3977/2018 ze dne 26. 6. 2018 na odvod za porušení rozpočtové kázně v případě, že bude 

správcem daně, příjemci dotace, tzn. Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, penále doměřeno v maximální výši 7.605.522,00 Kč, 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 207/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ±7.605.522,00 Kč 

z neinvestiční rezervy na úhradu sankcí projektů EU rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech na úhradu odvodu za porušení 

rozpočtové kázně uloženého platebním výměrem č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977//2018 ze dne 26. 6. 2018  

k projektu "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II. etapa – přístavba 

západního křídla", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147, 

 

- ukládá odboru finančnímu zajistit převod finančních prostředků do rozpočtu Prvního českého gymnázia 

v Karlových Varech, příspěvková organizace, na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 

7.605.522,00 Kč dle platebního výměru č. 15/2018, č. j. RRSZ 3977/2018 ze dne 26. 6. 2018, 
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- ukládá řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková organizace, uhradit odvod 

za porušení rozpočtové kázně ve výši 7.605.522,00 Kč dle platebního výměru č. 15/2018,  

č. j. RRSZ 3977/2018 ze dne 26. 6. 2018 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí Ministerstva 

financí ČR, č. j. MF-6505/2019/1203-8 ze dne 7. 4. 2022, 

 

- schvaluje nepodání správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR,  

č. j. MF-6505/2019/1203-8, ze dne 7. 4. 2022, 

 

- schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále a úhradu správních poplatků 

ve výši 2x 1.000,00 Kč v souvislosti s podáním žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného 

penále, 

 

- ukládá řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvkové organizace, řešit finanční 

postih jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé po vyčerpání 

prostředků právní obrany, tj. po rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
2. Schválení dopisu ministru spravedlnosti ve věci pobočky Krajského soudu v Plzni  

v Karlových Varech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 415/04/22 
 

- schvaluje znění dopisu ministru spravedlnosti ve věci zřízení pobočky Krajského soudu v Plzni  

v Karlových Varech dle návrhu uvedeném v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

 

 
3. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů  

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993  

- schválení podstatné změny projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 416/04/22 
 

- určuje, že Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině bude dočasně umístěno v prostorách nově 

vybudovaného depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary na adrese Závodní 404, Karlovy Vary  

za předpokladu souhlasu poskytovatele dotace 

 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, v monitorovacím systému MS 2014+ z důvodu dočasné změny 

užívání prostoru objektu Depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary 

 

- ukládá odboru řízení projektů podat žádost o podstatnou změnu projektu prostřednictvím 

monitorovacího systému MS 2014+ a pověřuje vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, podpisem žádosti 

o změnu 
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Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kulhánek v. r.          Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

            hejtman           ověřovatel 

 Karlovarského kraje 

 


