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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 76. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 25. dubna 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:42 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, Bc. Čekan, Ing. Hryszová, pí Monsportová,  

PhDr. Mgr. Smoleja 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

- poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

RK 418/04/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.04.2022 RK 419/04/22 

3. Rozpočtové změny RK 420/04/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 421/04/22 

5. Informace o doručení rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj  

č. j. MMR-93862/2021-26 ze dne 31. 3. 2022 k projektu „II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně“, reg. číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, financovaného z 

Integrovaného operačního programu (IROP), příjemce dotace Krajská správa  

a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 422/04/22 

6. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském 

kraji  

RK 423/04/22 

7. Změna platu ředitelce organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace, Ing. Erice Pavlové 

RK 424/04/22 

8. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování 

následků onemocnění pro rok 2022 

RK 425/04/22 
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9. Poskytnutí darů vítězným školám v Karlovarském kraji v návaznosti na účast  

v soutěžích realizovaných v roce 2021/2022 v rámci projektu Kraje pro bezpečný 

internet  

RK 426/04/22 

10. Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb 2022 RK 427/04/22 

11. Poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt  

Na kole jen s přilbou pro rok 2022 

RK 428/04/22 

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

příspěvkovými organizacemi  

RK 429/04/22 

13. Změna ve složení Komisí Rady Karlovarského kraje RK 430/04/22 

14. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2022, I. část 

RK 431/04/22 

15. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z programu na podporu včelařství 

v roce 2022 

RK 432/04/22 

16. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, pro rok 2022 - I. část  

RK 433/04/22 

17. Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného 

sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky  

na území Karlovarského kraje“, uzavíraný se společností EKO-KOM, a.s.,  

pro rok 2022 

RK 434/04/22 

18. Dodatek č. 6 k dohodě o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Karlovarském kraji“, uzavíraný 

se společností ELEKTROWIN a.s., pro rok 2022 

RK 435/04/22 

19. Dodatek č. 11 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj 

sběru použitých elektrozařízení“, uzavíraný se společností ASEKOL a.s.,  

pro rok 2022 

RK 436/04/22 

20. Výpůjčka prodejního stánku v rámci soutěže Dobrota Karlovarského kraje RK 437/04/22 

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

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

1. průběžná výzva projektu - schválení XXXIII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 438/04/22 

22. 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 

KK02917/2021 

RK 439/04/22 

23. "Podpora výměny zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji- v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III " - dodatek 

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

KK02875/2021 

RK 440/04/22 

24. Dotační program "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského 

kraje" - schválení rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 441/04/22 

25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 15/2 v k.ú. Nový Kostel 

RK 442/04/22 

26. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 920/5  

a p.p.č. 206/2 v k.ú. Veselov 

RK 443/04/22 

27. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby 

zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 395/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy 

Vary, mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou 

školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace a společností 

ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností MONTPROJEKT a.s. 

RK 444/04/22 

28. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou 

věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku  

p.č. 162/12 v k.ú. Odrava 

RK 445/04/22 

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

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

RK 446/04/22 
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30. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

Opatství Nový Dvůr – pozemek p.p.č. 943 v k.ú. Branišov 

RK 447/04/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

RK 448/04/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

RK 449/04/22 

33. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - návrh na rozdělení dotací 

RK 450/04/22 

34. Program ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras  

v Karlovarském kraji 2022/2023“ – návrh na rozdělení dotací  

RK 451/04/22 

35. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – plná moc k zastupování Karlovarského 

kraje pro společnost Energy Benefit Centre, a.s., v rámci plnění Smlouvy o dílo  

na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského 

dozoru projektanta „Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod 

a výkon autorského dozoru projektanta“ 

RK 452/04/22 

36. 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 – podání Žádosti o podstatnou změnu  

v monitorovacím systému MS 2014+ 

RK 453/04/22 

37. Projekt "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu"  

- schválení udělení plné moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu 

Ministerstva financí 

RK 454/04/22 

38. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu  

a navýšení závazného finančního příslibu předprojektové přípravy projektu  

1. etapy 

RK 455/04/22 

39. Přihlášení projektů Karlovarského kraje do 21. ročníku soutěže Stavby 

Karlovarského kraje. 

RK 456/04/22 

40. Schválení dodatku č. 9 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace 

objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 457/04/22 

41. Revitalizace Rašelinového pavilonu – zrušení části usnesení č. RK 1358/12/21  

ze dne 09.12.2021 

staženo 

42. Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji“ za rok 2021 

RK 458/04/22 

43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky RK 459/04/22 

44. Projekt "Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v 

Nejdku" – dodatek č. 2 smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního 

povolení 

RK 460/04/22 

45. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu rodiny pro rok 2022 

RK 461/04/22 

46. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje -  na podporu aktivit Rodinného 

centra Zvoneček na rok 2022 

RK 462/04/22 

47. Vyhodnocení plánu aktivit informační kampaně Krajského úřadu Karlovarského 

kraje „Staňte se pěstounem“ za rok 2021 a na něj navazující Plán aktivit kampaně 

„Staňte se pěstounem“ pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny  

v Karlovarském kraji pro rok 2022 

RK 463/04/22 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" při realizaci 

projektu "Senior Pas 2022" 

RK 464/04/22 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  

na poskytování softwarových služeb v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace 

RK 465/04/22 
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50. Dorovnání kompenzace autobusovému dopravci VV autobusy s.r.o., v závazku 

veřejné služby v důsledku změny cenové hladiny pohonných hmot za období  

roku 2021 

RK 466/04/22 

51. Informace o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky  

Anenské údolí“ 

RK 467/04/22 

52. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o zařazení linek tzv. cyklobusů  

do „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ 

RK 468/04/22 

53. Projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu"  

Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace  

RK 469/04/22 

54. Investiční akce „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ Dětského domova 

Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

RK 470/04/22 

55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.  RK 471/04/22 

56. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL 

KARLOVY VARY, IČO 60435861 

RK 472/04/22 

57. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – souhlas s uzavřením 

nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státní podnik,  

za účelem realizace stavby „Cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Všeborovice“. 

RK 473/04/22 

58. Foresightová/výhledová studie – Budoucnost chemického průmyslu  

v Karlovarském kraji – příprava a realizace 

RK 474/04/22 

59. Navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání  

23-52-H/01 Nástrojař ve Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace 

RK 475/04/22 

60. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci 

dotačního programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022  

RK 476/04/22 

61. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace 

na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby 

„Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a 

přistávací dráhy“, část 1 rozšíření 

RK 477/04/22 

62. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, 

podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU 

RK 478/04/22 

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

organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na modernizaci 

stravovacího systému 

RK 479/04/22 

64. Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních 

rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu"  

RK 480/04/22 

65. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

a dalších činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí 

a.s., s účinností od 1. 7. 2022 

RK 481/04/22 

66. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb 

a dalších činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov 

s.r.o., s účinností od 1. 7. 2022 

RK 482/04/22 

67. Plnění plánu investic společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., za rok 2021  RK 483/04/22 

68. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce sociálního 

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

a Závodu míru 303" 

RK 484/04/22 

69. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 

a jeho příspěvkovými organizacemi  

RK 485/04/22 
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70. Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační 

technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 

PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické 

záchranné služby krajů  

RK 486/04/22 

71. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků RK 487/04/22 

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

pro rok 2022 

RK 488/04/22 

73. Vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2021“  

včetně poskytnutí darů oceněným sportovcům  

RK 489/04/22 

74. Převzetí podkladů zpracovaných společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., v rámci 

přípravy projektu rozšíření a prodloužení RWY letiště Karlovy Vary 

RK 490/04/22 

75. Smlouva o proplacení cestovních výdajů zahraniční studijní cesty -  "Zahraniční 

studijní cesta, Nizozemsko 2022" 

RK 491/04/22 

76. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.05.2022 RK 492/04/22 

77. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 

a jeho příspěvkovými organizacemi - CNG autobusy  

RK 493/04/22 

78. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci 

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

RK 494/04/22 

79. Rozhodnutí o žádosti o prodloužení termínu dodání plnění veřejné zakázky "Rozvoj 

digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního 

systému IS DTM Karlovarského kraje" – HW část 3 "Rozšíření serveru HPE Pro 

Liant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh" 

RK 495/04/22 

80. Vyjádření k obdržené výzvě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající  

se veřejné zakázky „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“ 

realizované v rámci projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ 

RK 496/04/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Víta Hromádko 

- pí Markétu Monsportovou 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

56. 

 

57. 

 

 

58. 

 

59. 

 

60. 

 

61. 

 

 

 

62. 

 

 

 

 

Projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace 

Investiční akce „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ Dětského domova Karlovy Vary 

a Ostrov, příspěvková organizace - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o. 

Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY 

VARY, IČO 60435861 

Projekt: „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – souhlas s uzavřením nájemní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státní podnik, za účelem realizace 

stavby „Cyklostezka Ohře, úsek Dalovice – Všeborovice“ 

Foresightová/výhledová studie – Budoucnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji  

– příprava a realizace 

Navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-52-H/01 

Nástrojař ve Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace 

Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace  

na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace 

letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“,  

část 1 rozšíření 

Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel  

RZP 2022“ v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce 

Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu,  

prioritní osa 06 React-EU 

63. 

 

64. 

 

 

 

65. 

 

 

66. 

 

 

67. 

 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na modernizaci stravovacího systému 

Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních rozvodů  

- elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní  

budově objektu" 

Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., s účinností  

od 1. 7. 2022 

Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., s účinností  

od 1. 7. 2022 

Plnění plánu investic společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., za rok 2021 
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68. 

 

 

69. 

 

70. 

 

 

 

71. 

72. 

73. 

Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově 

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

Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi 

Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační technologie 

ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU,  

výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů 

Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků 

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

Vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2021“ včetně poskytnutí 

darů oceněným sportovcům 

74. 

 

75. 

 

76. 

77. 

 

78. 

 

 

79. 

 

 

 

80. 

 

Převzetí podkladů zpracovaných společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., v rámci přípravy 

projektu rozšíření a prodloužení RWY letiště Karlovy Vary 

Smlouva o proplacení cestovních výdajů zahraniční studijní cesty - "Zahraniční studijní cesta, 

Nizozemsko 2022" 

Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.05.2022 

Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi - CNG autobusy 

Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup 

nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

Rozhodnutí o žádosti o prodloužení termínu dodání plnění veřejné zakázky „Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje“ – HW část 3 „Rozšíření serveru HPE Pro Liant DL380e  

Gen8 a primárního úložiště záloh“ 

Vyjádření k obdržené výzvě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se veřejné 

zakázky „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“ realizované v rámci projektů 

„Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

 

Staženo z programu:  

 

41. 

 

Revitalizace Rašelinového pavilonu – zrušení části usnesení č. RK 1358/12/21  

ze dne 09.12.2021 

 

 

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - poskytnutí 

příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 418/04/22 
 

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

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

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje 

jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872 

 

- schvaluje smlouvou o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dle návrhu 
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Termín kontroly: 06.06.2022 

 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.04.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 419/04/22 
 

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

k datu 25.04.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 420/04/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 216/2022 

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

kraje ve výši ± 46.830 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, pracovníkovi v sociálních službách 

v přímé obslužné péči, který splnil podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 217/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 265.789 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních 

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

se o vratky z projektů financovaných 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 realizovaného příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary a Střední odborná škola 

stavební Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 218/2022 

- navýšení příjmů a kapitálových výdajů Karlovarského kraje o částku 469.480 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 – svolávací systém – 2021“. 

 

Rozpočtovou změnu č. 219/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu 

(dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 53.024 Kč (podíl SR) 

z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z města Cheb určené k financování akce s názvem Využití 

ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických 

produktů na příkladu historických krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního 

programu Technologické agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 
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Rozpočtovou změnu č. 220/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.353,50 Kč (15 % KK + 85 % EU) z rozpočtu běžných výdajů 

projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných 

výdajů projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu cestovních náhrad 

souvisejících s realizací projektu Smart Akcelerátor 2.0, který je realizován Karlovarským krajem v pozici 

žadatele, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 221/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.400.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

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

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na vypracování studie proveditelnosti k projektu 

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K. Předprojektová příprava 

strategického projektu realizovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 bude 

financována z výzvy č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou 

přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci. 

 

Rozpočtovou změnu č. 222/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje ve výši 982.081,50 Kč (podíly: 85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 51.688,50 Kč v rámci rozpočtu projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování povinného 5 % podílu 

spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci určené na realizaci projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 223/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 195.408 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. 224/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky budou zapojeny  

do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění výplaty státního 

příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

Rozpočtovou změnu č. 225/2022 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021  

ve výši 800.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na podporu provozování domácí hospicové péče. Tuto alokaci 

volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje dne 31. 1. 2022 usnesením č. ZK 14/01/22. 
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Rozpočtovou změnu č. 226/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.080.200 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to ve výši ± 3.051.200 Kč  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ke krytí mzdových výdajů a ve výši ± 29.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního  

na cestovné projektu Krajský akční plán III rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného  

k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3  

– Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 227/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 540 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu nákladů  

na ochranné pomůcky, související s organizací veřejné služby pro vykonavatele veřejné služby 

 

Rozpočtovou změnu č. 228/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 195.492,40 Kč v rámci běžných výdajů schváleného rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou 

určeny na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium 

Cheb k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně. 

 

Rozpočtovou změnu č. 229/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje zapojením vrácených finančních prostředků v celkové výši 2.669.234,78 Kč (vlastní 

zdroje: 133.461,72 Kč + zdroje ÚZ: 2.535.773,06 Kč). Jedná se o finanční prostředky vrácené v první 

polovině roku 2022 od poskytovatelů sociálních služeb ze záloh poskytnutých v roce 2021 na financování 

služeb v přímé souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.), 

registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040, realizovaného v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. 

 

Rozpočtovou změnu č. 230/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 1.350.600 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Dotace je určena na zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí 

a žáků a bude poskytnuta příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi Karlovarského kraje v oblasti 

školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze). 

 

Rozpočtovou změnu č. 231/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.600.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na osobní náklady na činnosti v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 421/04/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 4. 2022 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi  



Usnesení ze 76. jednání RKK dne 25.04.2022  č. j. KK/916/VZ/22 

 

25.04.2022  Strana 11 (celkem 48) 

 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., který je přílohou tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Informace o doručení rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-93862/2021-26  

ze dne 31. 3. 2022 k projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, reg. číslo 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, financovaného z Integrovaného operačního programu (IROP), 

příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 422/04/22 
 

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

Rozhodnutí č. j. MMR-93862/2021-26 ze dne 31. 3. 2022, o námitkách podaných dne 25. 6. 2021 Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, proti Informaci  

o nevyplacení dotace ze dne 17. 6. 2021 v rámci projektu spolufinancovaném z Integrovaného  

operačního programu s názvem „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“,  

reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, a ve kterém Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, 

že opatření poskytovatele dotace považuje za částečně oprávněné 

 

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

- nevyplacení dotace ve výši 4.353.768,29 Kč, ve výši 5 % z částky dotace použité na veřejnou zakázku  

na stavební práce s označením VŘ 001 „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“ za 3. etapu projektu  

„II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453 

- doplacení dotace výši 9.973.327,76 Kč Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace, kterou poskytovatel dotace krátil za 3. etapu výše uvedeného projektu v rozporu  

s § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

- informaci o podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši 2.775.316,65 Kč, tj. ve výši 5 %  

z částky dotace použité na veřejnou zakázku na stavební práce s označením VŘ 001 „II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně“ v 1. a 2. etapě výše uvedeného projektu, 

- možnost podání správní žaloby proti Rozhodnutí č. j. MMR-93862/2021-26 ze dne 31. 3. 2022  

ve lhůtě do dvou měsíců ode dne doručení uvedeného rozhodnutí 

 

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

řešit konečnou výši finančního postihu u projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“,  

reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, v souladu s předpisem Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, pro řešení případů odpovědnosti za škodu a platnou právní 

úpravou 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 423/04/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních 

prostředků z Programu na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů 

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji žadateli uvedenému v příloze 2 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
7. Změna platu ředitelce organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, 

Ing. Erice Pavlové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 424/04/22 
 

- stanovuje s účinností od 1. 5. 2022 plat Ing. Erice Pavlové, ředitelce organizace Krajský dětský domov 

pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit všechny úkoly spojené s úpravou platu výše  

uvedené ředitelky 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
8. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 425/04/22 
 

- schvaluje  

- poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022  

v rámci dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ subjektům dle přílohy 1 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru uvedeného 

v příloze 2 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
9. Poskytnutí darů vítězným školám v Karlovarském kraji v návaznosti na účast v soutěžích 

realizovaných v roce 2021/2022 v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 426/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí daru vítězné základní škole v Karlovarském kraji - Základní škola Karlovy Vary, 

Konečná 25, příspěvková organizace a střední škole v Karlovarském kraji - Gymnázium Sokolov  

a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných  

v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet formou dárkových poukazů na nákup v internetovém obchodě 
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v celkové výši 15 000 Kč pro každou školu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 206/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje za účelem nákupu dárkových poukazů v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci 

projektu Kraje pro bezpečný internet 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
10. Poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 427/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí darů výhercům krajského kola soutěže Zlatý erb 2022 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
11. Poskytnutí finančního daru společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s., na projekt Na kole  

jen s přilbou pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 428/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč společnosti Bezpečně na silnicích o. p. s.,  

IČO 28733932, na projekt Na kole jen s přilbou pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
12. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 429/04/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. VIII., na akci Slavnostní vyhlášení 

ankety Sportovec Karlovarského kraje 2021 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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13. Změna ve složení Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 430/04/22 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) 

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 25. dubna 2022 Michala Šťovíčka, z funkce člena Komise 

životního prostředí a změny klimatu a Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region  

a informační technologie 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) 

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 26. dubna 2022 pana Štěpána Stráníka, členem Komise životního 

prostředí a změny klimatu 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení) 

ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 26. dubna 2022 pana Davida Čiberu, členem Komise  

pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
14. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

v roce 2022, I. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 431/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2022 ve výši 699 345 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2022 dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2022  

ve výši 699 345 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, náměstka 

hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2022 dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 200/2022 - změna charakteru finančních prostředků v celkové  

výši 201 537 Kč v rámci rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z investičních na neinvestiční,  

z důvodu poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  
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v roce 2022 městu Toužim a obci Děpoltovice 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
15. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z programu na podporu včelařství  

v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 432/04/22 
 

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

na podporu včelařství v roce 2022 ve výši 1 118 140 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

včelařství dle přílohy č. 2 

 

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

na podporu včelařství v roce 2022 ve výši 1 118 140 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v roce 2022 dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
16. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2022 - I. část  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 433/04/22 
 

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

 

- schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací  

dle příloh č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle příloh  

č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuálních dotací dle návrhu v příloze č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit schválené individuální dotace  

na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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17. Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru  

a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“, 

uzavíraný se společností EKO-KOM, a.s., pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 434/04/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru  

a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“, 

uzavíraný se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru 

a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“,  

se společností EKO-KOM, a.s., IČO 25134701 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci  

při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich 

obalové složky na území Karlovarského kraje“, uzavíraného se společností EKO-KOM, a.s.,  

IČO 25134701 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
18. Dodatek č. 6 k dohodě o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a 

odděleného sběru elektroodpadu v Karlovarském kraji“, uzavíraný se společností ELEKTROWIN 

a.s., pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 435/04/22 
 

- schvaluje Dodatek č. 6 k dohodě o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení 

a odděleného sběru elektroodpadu v Karlovarském kraji“, uzavíraný se společností ELEKTROWIN a.s., 

IČO 27257843, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 6 k dohodě o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Karlovarském kraji“ se společností  

ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 6 k dohodě o spolupráci  

na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu  

v Karlovarském kraji“, uzavíraného se společností ELEKTROWIN a.s., IČO 27257843 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
19. Dodatek č. 11 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých 

elektrozařízení“, uzavíraný se společností ASEKOL a.s., pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 436/04/22 
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- schvaluje Dodatek č. 11 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru 

použitých elektrozařízení“, uzavíraný se společností ASEKOL a.s., IČO 27373231, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 11 k dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru 

použitých elektrozařízení“ se společností ASEKOL a.s., IČO 27373231 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 11 k dohodě o partnerství  

a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“, uzavíraného se společností 

ASEKOL a.s., IČO 27373231 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
20. Výpůjčka prodejního stánku v rámci soutěže Dobrota Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 437/04/22 
 

- schvaluje výpůjčku prodejního stánku v rámci soutěže Dobrota Karlovarského kraje 

 

- schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Reginu Martincovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,  

podpisem smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

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

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

XXXIII. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 438/04/22 
 

- schvaluje  

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

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

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

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

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

III", dle přílohy 2 

 

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

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

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

 



Usnesení ze 76. jednání RKK dne 25.04.2022  č. j. KK/916/VZ/22 

 

25.04.2022  Strana 18 (celkem 48) 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. 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 KK02917/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 439/04/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZÚ_01_970 dle návrhu 

 

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

s evidenčním číslem KK02917/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02917/2021 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
23. "Podpora výměny zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

- v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02875/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 440/04/22 
 

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

s evidenčním číslem KK02875/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02875/2021 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
24. Dotační program "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery Karlovarského kraje" - schválení 

rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 441/04/22 
 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Smart Akcelerátor 2.0 - Asistenční vouchery 

Karlovarského kraje" dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
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Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 

 
25. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemek p.p.č. 15/2 v k.ú. Nový Kostel 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 442/04/22 
 

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

p.p.č. 15/2 o výměře 71 m2 v k.ú. a obci Nový Kostel, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Nový Kostel, 

se sídlem Nový Kostel č.p. 27, PSČ 351 34 Nový Kostel, IČO 00254126 (jako dárce na straně jedné),  

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

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví obce Nový Kostel do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
26. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 920/5 a p.p.č. 206/2 v k.ú. Veselov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 443/04/22 
 

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

kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí části pozemku p.p.č. 920/5 o výměře  

cca 276 m2 a části pozemku p.p.č. 206/2 o výměře cca 3270 m2 v k.ú. Veselov a obci Žlutice  

mezi xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, PSČ xxxxxxxxx (jako budoucí prodávající na straně jedné),  

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

organizace (jako budoucí kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 572-15/2022 ze dne 17.02.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 
 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
27. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby zařízení 

distribuční soustavy na pozemku parc. č. 395/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, mezi Karlovarským 

krajem zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností 

MONTPROJEKT a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 444/04/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční soustavy  

č. IE-12-0007032/02 – kabel VN a HDPE trubka, název stavby: "K. Vary, UN/22, Rybáře, TS, Rolava  

– TS ATU", na pozemku parc. č. 395/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou školou 

keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem nám. 17. listopadu 710/12,  

360 05 Karlovy Vary, IČO 00077135 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice I,  

Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 530 02, IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou),  

za jednorázovou úplatu ve výši 210 Kč + DPH, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IE-12-0007032/02 – kabel VN a HDPE trubka, název stavby: "K. Vary, UN/22, 

Rybáře, TS, Rolava – TS ATU", na pozemku parc. č. 395/1 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary, ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední uměleckoprůmyslovou 

školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem nám. 17. listopadu 710/12, 

360 05 Karlovy Vary, IČO 00077135 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., 

zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice I,  

Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 530 02, IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou),  

za jednorázovou úplatu ve výši 210 Kč + DPH, dle návrhu 

 

- ukládá Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

č. IE-12-0007032/02, dle návrhu 

 

- zmocňuje Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-0007032/02, 

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslové 

školy Karlovy Vary 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
28. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – část pozemku p.č. 162/12 v k.ú. Odrava 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 445/04/22 



Usnesení ze 76. jednání RKK dne 25.04.2022  č. j. KK/916/VZ/22 

 

25.04.2022  Strana 21 (celkem 48) 

 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.č. 162/12, která byla oddělena geometrickým plánem č. 201-138/2021 z původního pozemku p.č. 162/12 

a označena jako pozemek p.č. 162/19 v k.ú. Odrava, které by činilo celkem 2.530 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 162/12, která byla oddělena geometrickým 

plánem č. 201-138/2021 z původního pozemku p.č. 162/12 a označena novým parcelním číslem jako 

pozemek p.č. 162/19 o výměře 230 m2, v k.ú. Odrava konkrétnímu zájemci manželům  

Janě a Petrovi Košatovým, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 

353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 

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

znaleckým posudkem č. 547/1/2/2022 ze dne 05.02.2022 ve výši 25.300 Kč, za předpokladu, že do skončení 

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

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

převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů 

xxxxxxxxx 

 

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

p.č. 162/12, která byla oddělena geometrickým plánem č. 201-138/2021 z původního pozemku p.č. 162/12 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 162/19 o výměře 230 m2, v k.ú. Odrava konkrétnímu 

zájemci manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,  

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné),  

a xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 547/1/2/2022 ze dne 05.02.2022 ve výši 25.300 Kč, za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední 

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

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů 

xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit, Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 446/04/22 
 

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

geometrickým plánem č. 676-2945/2021 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.č. 1447/9 o výměře 128 m2, p.č. 1447/10 o výměře 230 m2 a p.č. 1447/11 o výměře  

2 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci obci Těšovice, a to formou darovací smlouvy mezi 

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

organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Těšovice, se sídlem Těšovice č.p. 21, PSČ 356 01 Sokolov, 

IČO 00670715 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 

které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Těšovice, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí 

pozemku p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 676-2945/2021 z původního pozemku 

p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 1447/9 o výměře 128 m2, p.č. 1447/10 

o výměře 230 m2 a p.č. 1447/11 o výměře 2 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci obci Těšovice, 

a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Těšovice, se sídlem 

Těšovice č.p. 21, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00670715 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

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

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Těšovice,  

dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
30. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku Opatství Nový 

Dvůr – pozemek p.p.č. 943 v k.ú. Branišov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 447/04/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 943 o výměře 304 m2 v k.ú. Branišov a obci 

Toužim konkrétnímu zájemci Opatství Nový Dvůr, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

prodávající na straně jedné), a Opatstvím Nový Dvůr, se sídlem Dobrá Voda 20, PSČ 364 01 Toužim,  

IČO 68833521 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým 

posudkem č. 1698-003/2022 ze dne 10.03.2022 ve výši 21.610 Kč, za předpokladu, že do skončení 

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

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

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Opatství Nový 

Dvůr, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 943  

o výměře 304 m2 v k.ú. Branišov a obci Toužim konkrétnímu zájemci Opatství Nový Dvůr, a to formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a Opatstvím Nový Dvůr, se sídlem  

Dobrá Voda 20, PSČ 364 01 Toužim, IČO 68833521 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 1698-003/2022 ze dne 10.03.2022 ve výši 21.610 Kč, 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou 

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

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

do vlastnictví Opatství Nový Dvůr, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
31. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 448/04/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 1299 v k.ú. Chodovská 

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

SPIE Elektrovod, a.s., dle geometrického plánu č. 384-8124/2021 ze dne 09.09.2021 (umístění inženýrských 

sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 595/1 v k.ú.  

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

Diviš elektro centrum s.r.o., dle geometrického plánu č. 1271-8786/2022 ze dne 15.02.2022 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00635, pozemek p.č. 182/1 v k.ú. Jenišov,  

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

centrum s.r.o., dle geometrického plánu č. 1494-8785/2022 ze dne 10.02.2022 (umístění inženýrských sítí 

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/212, pozemek p.č. 167 v k.ú.  

Zlatá u Kynšperka nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 198-7704/2021 ze dne 29.06.2021 

(umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN + 1 ks betonového sloupu), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti  

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemek p.p.č. 1435 v k.ú. Přebuz,  

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

dle geometrického plánu č. 449-8676/2022 ze dne 20.01.2022 (umístění inženýrských sítí – kabel NN),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22213, pozemek p.č. 1210/1 v k.ú.  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 960-8692/2022 ze dne 24.01.2022 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.025 Kč 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 449/04/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19824, pozemky p.p.č. 3113/16 a p.p.č. 3149/2 

v k.ú. Bečov nad Teplou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností JH projekt, s.r.o., dle geometrického plánu č. 719-8488/2021 ze dne 08.12.2021 (umístění 

inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH  

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/194, pozemky p.p.č. 1346/3 a p.p.č. 1346/13  

v k.ú. Valeč v Čechách, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 292-320/2021 ze dne 07.10.2021 

(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH 

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 116/1 v k.ú.  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 232-8690/2022 ze dne 19.01.2022 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN a přípojková skříň v pilíři 1 ks), a to za celkovou jednorázovou 

úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti  

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemky p.č. 4110/1 v k.ú. Sokolov  

a p.č. 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci 

společností SUPTel a.s., dle geometrických plánů č. 3827-355/2021 ze dne 05.08.2021 a č. 590-355/2021 

ze dne 05.08.2021 (umístění inženýrských sítí – přeložka CETIN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

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

+ DPH, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. III/21041 a č. III/21810, pozemky p.p.č. 1399  

a p.p.č. 1400 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené  

na základě plné moci společností Diviš elektro centrum s.r.o., dle geometrického plánu č. 313-8778/2022 

ze dne 08.02.2022 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN a 1 ks sloupu), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti 

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.630 Kč 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.č. 1360/1 v k.ú. Nové Sedlo  

u Lokte, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností První SaZ  

Plzeň a.s., dle geometrického plánu č. 914-393/2020 ze dne 01.02.2021 (umístění inženýrských sítí  

– sdělovací vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady  

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2082, pozemek p.p.č. 1712/14 v k.ú. Stanovice, 

ve prospěch xxxxxxxxx dle geometrického plánu č. 610-069/2020 ze dne 10.06.2020 (umístění 

inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky), a to za celkovou jednorázovou úhradu  

500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
33. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - návrh 

na rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 450/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu ,,Podpora rozvoje 

cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ v celkové výši 312.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ dle návrhu 

 

- pověřuje 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 rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ (pro dotace 

v souladu s přílohou č. 1) 

 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraji“ v celkové výši 4.718.000 Kč dle přílohy č. 2 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 rozvoje 

cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ (pro dotace v souladu s přílohou č. 2) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku programu ,,Podpora 

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ spočívající v prodloužení termínu realizace akce 

„Oprava dvou přístřešků do nepohody na cyklotrasách na Ježíškově okruhu“ a finančního vypořádání města 

Boží Dar do 30. 6. 2023 dle přílohy č. 8 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 209/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu  

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům  

v celkové částce ± 419.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené  

na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury  

v Karlovarském kraj. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
34. Program ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2022/2023“ – návrh na rozdělení dotací  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 451/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu ,,Na podporu 

budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2022/2023“ v celkové výši 437.000 Kč 

dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 

2022/2023“ dle návrhu 

 

- pověřuje 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 ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském 

kraji 2022/2023“ (pro dotace v souladu s přílohou č. 1) 

 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu ,,Na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých 

tras v Karlovarském kraji 2022/2023“ v celkové výši 1.993.000 Kč dle přílohy č. 2 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 ,,Na podporu 

budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 2022/2023“ (pro dotace v souladu  

s přílohou č. 2) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 210/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové 

částce ± 500.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí 

neinvestičních dotací v rámci Programu na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras  

v Karlovarském kraji. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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35. Projekt „Karlovarské inovační centrum“ – plná moc k zastupování Karlovarského kraje  

pro společnost Energy Benefit Centre, a.s., v rámci plnění Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta „Karlovarské inovační 

centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití 

dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 452/04/22 
 

- schvaluje udělení plné moci pro Energy Benefit Centre, a.s., IČO 29029210, sídlo Křenova 438/3,  

162 00 Praha 6 k zastupování Karlovarského kraje při všech písemných i ústních jednáních se stavebním 

úřadem a dalšími dotčenými úřady a orgány státní správy či dalšími dotčenými institucemi a organizacemi 

ve všech záležitostech souvisejících se správními úkony dle smlouvy o dílo na akci „Karlovarské inovační 

centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití 

dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta“ s platností plné moci do 31. ledna 2023 dle návrhu, 

a to v rozsahu plné moci uvedené v příloze č. 1 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
36. 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 – podání 

Žádosti o podstatnou změnu v monitorovacím systému MS 2014+ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 453/04/22 
 

- schvaluje podání Žádosti o podstatnou změnu projektu v realizaci „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 převedení majetku 

projektu do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna 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 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
37. Projekt "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu" - schválení udělení plné 

moci ke všem úkonům souvisejícím s realizací auditu Ministerstva financí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 454/04/22 
 

- schvaluje  

a) udělení plné moci Mgr. Martině Vránové, ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

ke všem úkonům souvisejících s auditem operace dle § 7 odst. 2 a § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 



Usnesení ze 76. jednání RKK dne 25.04.2022  č. j. KK/916/VZ/22 

 

25.04.2022  Strana 28 (celkem 48) 

 

předpisů a článku 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 na projektu  

s názvem "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu", to vše dle návrhu 

b) Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

ke všem úkonům souvisejících s auditem operace dle § 7 odst. 2 a § 13a zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  

ve znění pozdějších předpisů a článku 127 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 1303/2013 na projektu s názvem "Energetická úspora Domova pro seniory "Spáleniště" v Chebu",  

to vše dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem plných mocí 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
38. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu předprojektové přípravy projektu 1. etapy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 455/04/22 
 

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

„Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

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

finančního krytí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ na předinvestiční přípravu projektu  

1. etapy uvedené v důvodové zprávě 

 

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

projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ o 5 100 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěru na předinvestiční přípravu projektu 1. etapy, tj. celkové výdaje projektu ve výši  

277 230 000 Kč včetně DPH, z toho na předprojektovou přípravu 1. etapy projektu ve výši 63 100 000 Kč 

včetně DPH a fyzickou realizaci 1. etapy část 1 ve výši 214 130 000 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
39. Přihlášení projektů Karlovarského kraje do 21. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 456/04/22 
 

- schvaluje přihlášení projektů do 21. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje, kterou vypisuje 

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu s partnerskými stavebními organizacemi 

1. Rozšíření kapacity krajské knihovny Karlovy Vary 

2. Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, Hazlově a ve Skalné 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem 2 přihlášek do 21. ročníku soutěže 

Stavby Karlovarského kraje, které jsou přílohou tohoto materiálu 
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- ukládá odboru řízení připravit 2 přihlášky do 21. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje k podpisu 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
40. Schválení dodatku č. 9 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu Císařských 

lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 457/04/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 9 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby 

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“ se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP 

- Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III,  

280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň,  

180 00 Praha 8, IČO 00014915), dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj zapracuje případné 

připomínky sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo 

se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní,  

Karlovy Vary“ se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník 

GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522 a společník 

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915),  

a to v elektronické verzi 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
41. Revitalizace Rašelinového pavilonu – zrušení části usnesení č. RK 1358/12/21 ze dne 09.12.2021 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
42. Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin  

v Karlovarském kraji“ za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 458/04/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí průběžnou zprávu 

o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“  

za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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43. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 459/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč Mense České 

republiky (IČO 45248591) na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola soutěže 

„Logická olympiáda 2022“ 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 179/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč v rámci 

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

Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace pro subjekt Mensa České republiky na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 

krajského kola soutěže „Logická olympiáda 2022“ 

 

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

kraje ve výši 30.000 Kč s Mensou České republiky (IČO 45248591), dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 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 

 

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

– dodatek č. 2 smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního povolení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 460/04/22 
 

- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního povolení stavby k projektu 

,,Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního povolení stavby  

k projektu ,,Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, člena rady, k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o postoupení práv a povinností 

ze stavebního povolení stavby k projektu ,,Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
45. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu rodiny pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 461/04/22 
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- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu rodiny žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru uvedeného 

v příloze 3 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, pana Mgr. Roberta Pisára, podpisem smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
46. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - na podporu aktivit Rodinného centra 

Zvoneček na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 462/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci "RC Zvoneček, z.s.", IČO 26616912, se sídlem U Jeslí 565,  

362 21 Nejdek, na podporu aktivit Rodinného centra Zvoneček na rok 2022 ve výši 35 000 Kč  

dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací "RC Zvoneček, z.s.", 

IČO 26616912, na podporu aktivit Rodinného centra Zvoneček na rok 2022 ve výši 35 000 Kč  

dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
47. Vyhodnocení plánu aktivit informační kampaně Krajského úřadu Karlovarského kraje „Staňte 

se pěstounem“ za rok 2021 a na něj navazující Plán aktivit kampaně „Staňte se pěstounem“  

pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny v Karlovarském kraji pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 463/04/22 
 

- bere na vědomí Vyhodnocení plánu aktivit informační kampaně Krajského úřadu Karlovarského kraje 

„Staňte se pěstounem“ za rok 2021 

 

- schvaluje Plán aktivit kampaně „Staňte se pěstounem“ pro vyhledávání osob vhodných stát se pěstouny  

v Karlovarském kraji pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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48. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" při realizaci projektu "Senior Pas 2022" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 464/04/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. IX. odst. 1 s tím, že část veřejné zakázky 

"Senior Pas 2022" - část č. 1 "Materiálně-organizační zajištění chodu projektu Senior Pas 2022" bude zadána 

přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele, kterým je Sun Drive Communications s.r.o.,  

IČO 26941007, se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na poskytování softwarových služeb  

v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 465/04/22 
 

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, 

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

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. IX. odst. 1 s tím, že veřejná zakázka na softwarové služby 

v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, bude zadána přímým zadáním 

oslovením jednoho dodavatele, kterým je firma Software production s.r.o., IČO 27973956, se sídlem 

Denisovo nábřeží 2568/6, Východní předměstí, 301 00 Plzeň 

 

- ukládá ředitelce Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, uzavřít s firmou 

Software production s.r.o., IČO 27973956, se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, Východní předměstí,  

301 00 Plzeň, smlouvu na dobu neurčitou s inflační doložkou, s účinností od 01.01.2023 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu,  

příspěvková organizace 

 

 
50. Dorovnání kompenzace autobusovému dopravci VV autobusy s.r.o., v závazku veřejné služby  

v důsledku změny cenové hladiny pohonných hmot za období roku 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 466/04/22 
 

- schvaluje navýšení kompenzace ke smlouvě ev. č. KK03168/2019 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje s dopravcem VV autobusy s.r.o., o částku v celkové výši 5 616 Kč dle návrhu 

 

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

platby za navýšení kompenzace dopravci VV autobusy s.r.o., dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 205/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.616 Kč do rozpočtu běžných výdajů 

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

autobusovému dopravci VV autobusy s.r.o., v důsledku změny cenové hladiny pohonných hmot mezi roky 

2020 a 2021. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31.01.2022. 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
51. Informace o výsledku realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 467/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informace o výsledku 

realizace projektu: „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
52. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o zařazení linek tzv. cyklobusů do „Seznamu linek 

a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

pro rok 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 468/04/22 
 

- schvaluje nezařazení linek tzv. cyklobusů dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., do „Seznamu linek  

a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

pro rok 2022“ dle návrhu 

 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíra Malého, zasláním 

odpovědi o nezařazení linek tzv. cyklobusů dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., do „Seznamu linek  

a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

pro rok 2022“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
53. Projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 469/04/22 
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- bere na vědomí projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace, v rámci Výzvy k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek 

na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 2026 vyhlášené 

Ministerstvem zemědělství 

 

- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice,  

příspěvková organizace, vedoucí projektu "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, v rámci Výzvy k podávání ohlášení a žádostí o finanční 

příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 2026 vyhlášené 

Ministerstvem zemědělství 

 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu" 

Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje předpokládané roční výdaje projektu ve výši 722.108 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % v rámci Výzvy k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních 

ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 2026 vyhlášené Ministerstvem zemědělství 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
54. Investiční akce „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov, příspěvková organizace - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 470/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Rekonstrukce objektu  

č.p. 174/22 Dalovice“ Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 

Dalovice“ Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 214/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.788.900,31 Kč 

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových 

výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 

investičního příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem 

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, na dofinancování akce „Rekonstrukce 

objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22“ 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 100.000 Kč Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov, 

příspěvková organizace, na dofinancování akce „Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22“ 

 

- pověřuje PhDr. Milana Molce, ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, 

podpisem dodatku č. 2 ke  smlouvě o dílo se společností STABIA s.r.o., se sídlem Sládkova 159/1, 350 02  
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Cheb (IČO 2911102)1, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - P. F. art, spol. s r.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 471/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.000 Kč  

P. F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou publikace  

Atlas školství Karlovarského kraje pro školní rok 2023/2024 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 208/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.000 Kč v rámci 

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

Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru na poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace pro P. F. art, spol. s r.o., na částečnou úhradu nákladů spojených s výrobou publikace 

Atlas školství Karlovarského kraje pro školní rok 2023/2024 

 

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

kraje ve výši 40.000 Kč s P. F. art, spol. s r.o. (IČO 46905375), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s výrobou publikace Atlas školství Karlovarského kraje pro školní rok 2023/2024, dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
56. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY, 

IČO 60435861 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 472/04/22 
 

- souhlasí s poskytnutím individuální dotace Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY,  

IČO 60435861 ve výši 8 000 000 Kč na konání 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu  

Karlovy Vary 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí individuální dotace Nadaci  

FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY, IČO 60435861ve výši 8 000 000 Kč na konání 56. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 
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Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
57. Projekt: „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státní podnik, za účelem realizace stavby „Cyklostezka 

Ohře, úsek Dalovice – Všeborovice“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 473/04/22 
 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje k jednání s Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem  

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, ve věci udělení výjimky a snížení sazby za zřízení 

věcného břemene – služebnosti na dotčených pozemcích stavbou „Cyklostezka Ohře, úsek Dalovice  

– Všeborovice“ 

 

- souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státní podnik,  

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, na pronájem dotčených pozemkových parcel 

v katastrálním území Drahovice a katastrálním území Všeborovice, za účelem realizace stavby „Cyklostezka 

Ohře, úsek Dalovice – Všeborovice“, a to po projednání snížení sazby za zřízení věcného břemene  

– služebnosti dotčené stavby, ve výši snížené sazby, v max. výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
58. Foresightová/výhledová studie – Budoucnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji  

– příprava a realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 474/04/22 
 

- souhlasí se zpracováním Foresightové/ výhledové studie – Budoucnost chemického průmyslu  

v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání p. o., koordinací zadání pro zpracování Foresightové 

studie – Budoucnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji 

 

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

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

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti Česká technologická platforma pro udržitelnou 

chemii, se sídlem Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9 (IČO 75147653) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 212/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání na akci Foresightová studie – Budoucnost chemického průmyslu v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
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Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 

 
59. Navýšení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař  

ve Střední průmyslové škole Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 475/04/22 
 

- souhlasí s navýšením předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 23-52-H/01 

Nástrojař ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, 

pro školní rok 2022/2023, z 24 na 30 

 

- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace  

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

 

 
60. Žádost Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního 

programu "Centra odborné přípravy" pro rok 2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 476/04/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání žádosti 

Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva 

zemědělství "Centra odborné přípravy" pro rok 2022 na pořízení učebních pomůcek pro obor vzdělání 

Agropodnikání (dále jen "akce") 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů akce Integrované střední školy 

Cheb, příspěvková organizace, ve výši max. 1.839.200 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování akce 

ve výši max. 183.920 Kč, tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z prostředků 

Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace, na spolufinancování akce  

ve výši 183.920 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z prostředků Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

na předfinancování akce ve výši 1.655.280 Kč, tzn. 90 % celkových způsobilých výdajů a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č. 232/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 1.839.200 Kč do rozpočtu 

kapitálových výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru 

školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování  

a spolufinancování akce Centra odborné přípravy pro rok 2022 realizované příspěvkovou organizací 
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zřizovanou Karlovarským krajem Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace, v rámci 

dotačního programu Ministerstva zemědělství České republiky 

 

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

připomínek poskytovatele dotace v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství "Centra odborné 

přípravy" prostřednictvím Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
61. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace na rozšíření 

a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, 

IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 477/04/22 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace 

na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy 

Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření 

 

- schvaluje hodnotící kritéria - celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha kritéria 75 %), výše hodinové 

sazby v Kč bez DPH za výkon autorského dozoru projektanta (váha kritéria 5 %) a kvalifikace a zkušenost 

účastníka s projektováním metodou BIM (váha kritéria 20 %) pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby 

„Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“,  

část 1 rozšíření 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení 

RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření  

a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Martin Hurajčík 

Ing. Tomáš Brtek 

Josef Vaněk 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Jindřich Čermák 

Gabriela Dostálová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Eduard Frisch 

Oľga Haláková 

JUDr. Miloslav Chadim 

Ing. Karel Jakobec  
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Mgr. Antonín Jalovec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Věra Maříková 

Markéta Monsportová 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 

Renata Oulehlová 

Bc. Jan Picka 

Mgr. Robert Pisár 

Patrik Pizinger 

Bc. Jitka Pokorná 

Ing. Marek Poledníček 

Václav Skuhravý 

Michal Šťovíček 

Mgr. Petr Zahradníček 

Lukáš Zykán 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Marek Koča 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Zora Bolková 

Ing. Andrea Černá 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
62. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ 

v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 478/04/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ dle návrhu. 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ po marném 

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

F D servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 18 679 500,00 Kč bez DPH  

(22 602 195,00 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem F D servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 18 679 500,00 Kč bez DPH  

(22 602 195,00 Kč vč. DPH) 
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Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

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

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na modernizaci stravovacího systému 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 479/04/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., ve výši 100.000 Kč na modernizaci stravovacího 

systému 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
64. Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, 

vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 480/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., ve výši 4.000.000 Kč na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních 

rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 203/2022 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z kapitálové rezervy ve výši ± 4.000.000 Kč do rozpočtu Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu na dofinancování akce 

Rekonstrukce vnitřních rozvodů – elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově 

 

Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
65. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., s účinností od 1. 7. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 481/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem  
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a společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 1190/19,  

PSČ 360 01, s účinností od 1. 7. 2022, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
66. Nové znění veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností mezi Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., s účinností od 1. 7. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 482/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem  

a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 

s účinností od 1. 7. 2022, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
67. Plnění plánu investic společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., za rok 2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 483/04/22 
 

- bere na vědomí informaci o plnění plánu investic společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., za rok 2021 

 

- schvaluje vyhodnocení plánu investic společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., za rok 2021 

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Bureš Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

 
68. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 484/04/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., ve výši 1.700.000 Kč na dofinancování akce "Rekonstrukce sociálního zázemí v budově 

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

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 213/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.700.000 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku do fondu 

investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Základní školu a střední školu 

Karlovy Vary, p.o. na dofinancování akce „Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339  

a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303“ 
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Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 

69. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 485/04/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. VIII a IX, na akci Kraj dokořán 2022 

spočívající v přímém zadání zakázek oslovením společností Media a.s. a pana Ricarda Delfino 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
70. Revokace části usnesení č. RK 346/03/21 a ZK 138/04/21 k projektu „Informační technologie 

ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa PO 6: REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 

záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 486/04/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí aktualizaci projektu 

„Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 

č. ZK 138/04/21 ze dne 26.04.2021 ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03U000216 

 

- ruší část usnesení č. RK 346/03/21 ze dne 29.03.2021 ve znění: 

 

• schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Informační technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ v max.  

výši 19.212.000 Kč vč. DPH, z toho 16.330.200 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných 

výdajů projektu - IROP), 960.600 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 

- SR) a 1.921.200 Kč vč. DPH (10 % spoluúčast Karlovarského kraje) z Fondu budoucnosti popř. z úvěru 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí o vyčlenění 

prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Informační technologie ReactEU 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014 – 2020, prioritní osa PO 6: REACT-EU, Investiční priorita IP 23: Podpora 

zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 

digitálního a odolného oživení hospodářství, specifický cíl SC 6.1. REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný 

záchranný systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita D: Informační technologie IZS,  

ve výši max. 19.212.000 Kč vč. DPH, z toho 16.330.200 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových 

uznatelných výdajů projektu - IROP), 960.600 Kč vč. DPH (5% předpokládaných celkových uznatelných 

výdajů projektu - SR) a 1.921.200 Kč vč. DPH (10% spoluúčast Karlovarského kraje) 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování projektu 

„Informační technologie ReactEU Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“  

ve výši 1.921.200 Kč vč. DPH tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 
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Zbylá část usnesení č. RK 346/03/21 ze dne 29.03.2021 se nemění. 

 

- schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ v max. výši 19.182.130 Kč vč. DPH,  

z toho 16.304.810,50 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - z EU), 

959.106,50Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - ze státního 

rozpočtu) a 1.918.213 Kč vč. DPH (10 % spolufinancování z úvěru Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, p. o.) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Informační technologie 

ReactEU ZZS KVK“ financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,  

prioritní osa PO 6: REACT-EU, Investiční priorita IP 23: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií 

COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství, 

specifický cíl SC 6.1. REACT-EU, výzva č. 97 Integrovaný záchranný systém – zdravotnické záchranné 

služby krajů, aktivita D: Informační technologie IZS, ve výši max. 19.182.130 Kč vč. DPH,  

z toho 16.304.810,50 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - z EU), 

959.106,50 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - ze státního 

rozpočtu) a 1.918.213 Kč vč. DPH (10 % z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

projektu „Informační technologie ReactEU ZZS KVK“ ve výši 1.918.213 Kč vč. DPH tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů realizace projektu z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
71. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 487/04/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance OARIM nemocnice  

v Karlových Varech mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx a Karlovarskou krajskou  

nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování zdravotních služeb: Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- bere na vědomí žádost Nemocnice Ostrov s.r.o., o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku pro zaměstnance oddělení DIOP  

mezi Karlovarským krajem a xxxxxxxxx a Nemocnicí Ostrov s.r.o., IČO 47714913,  

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (nemocnice) dle návrhu 

 

- bere na vědomí žádost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxxxxxx a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací,  

IČO 00574660, se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 215/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 134.220 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 

jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná 

služba na poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, který splnil podmínky pro přiznání 

náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje  

usnesením č. ZK 412/12/21. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 488/04/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

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

(IČO 71238930), ve výši 210.800 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 poskytnutí individuální dotace 

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

(IČO 47723475), ve výši 237.600 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 dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 210.800 Kč s Domem dětí a mládeže 

Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 237.600 Kč s Domem dětí a mládeže 

Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, dle vzoru v návrhu 

 

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

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

 

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

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
73. Vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2021“ včetně poskytnutí 

darů oceněným sportovcům  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 489/04/22 
 

- schvaluje vyhlášení nejlepších jednotlivců a sportovních kolektivů v rámci ankety „Nejlepší sportovec 

Karlovarského kraje za rok 2021“ dle návrhu č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 
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- schvaluje poskytnutí finančních darů oceněným sportovcům a sportovním kolektivům v rámci ankety 

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2021“ v celkové výši 100.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Karlovarským krajem a oceněnými sportovci a sportovními 

kolektivy dle návrhu č. 1 dle vzoru v návrzích č. 2 – 4 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem darovacích smluv 

 

- ukládá odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů a odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat 

veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

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

 

 
74. Převzetí podkladů zpracovaných společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., v rámci přípravy 

projektu rozšíření a prodloužení RWY letiště Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 490/04/22 
 

- souhlasí s převzetím podkladů ve formě dokumentace EIA a studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení 

RWY letiště Karlovy Vary, které Karlovarský kraj použije při přípravě zadávacího řízení na výběr 

projektanta stavby „Rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary“ do správy odboru investic 

 

- souhlasí s úhradou nákladů vynaložených společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., na zpracování 

dokumentace EIA a studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení RWY letiště Karlovy Vary v celkové  

výši 990.300 Kč bez DPH, resp. 1.198.263 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 233/2022 - přesun finančních prostředků z rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.198.263 Kč. Finanční prostředky jsou 

určeny na úhradu výdajů společnosti Letiště Karlovy Vary, s.r.o., vynaložených na zpracování dokumentace 

EIA a studie proveditelnosti rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
75. Smlouva o proplacení cestovních výdajů zahraniční studijní cesty - "Zahraniční studijní cesta, 

Nizozemsko 2022" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 491/04/22 
 

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o proplacení cestovních výdajů mezi Ministerstvem pro místní rozvoj  

ČR a Karlovarským krajem 

 

- pověřuje radního pro oblast sociálních věcí, Mgr. Roberta Pisára, podpisem Smlouvy o proplacení 

cestovních výdajů 
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Termín kontroly: 23.05.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

76. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.05.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 492/04/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.05.2022 dle návrhu, 

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
77. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi - CNG autobusy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 493/04/22 
 

- bere na vědomí žádost o výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a uzavření smlouvy napřímo s advokátní 

kanceláří na poskytování právních služeb 

 

- schvaluje výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi, článku VIII. odst. 3, a schvaluje uzavření smlouvy napřímo s advokátní 

kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 

110 00 Praha 1, na zastupování Karlovarského kraje jako žalovaného ve věci o určení neplatnosti rozhodnutí 

a návrhu na vydání předběžného opatření, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech  

pod sp.zn. 20 C 16/2022 

 

- schvaluje udělení plné moci advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,  

IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, na zastupování Karlovarského kraje  

jako žalovaného ve věci o určení neplatnosti rozhodnutí a návrhu na vydání předběžného opatření,  

vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp.zn. 20 C 16/2022 

 

- pověřuje vedoucího odboru legislativní a právní a krajský živnostenský úřad uzavřením a podpisem 

smlouvy o zajištění právních služeb a zastupováním Karlovarského kraje ve věci vedené u Okresního soudu 

v Karlových Varech pod sp.zn. 20 C 16/2022 a souvisejících řízení 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

a krajského živnostenského úřadu 

 

 
78. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních 

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 494/04/22 
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- bere na vědomí informace o projektech "Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského 

kraje", registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 a o souvisejícím zadávacím 

řízení uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje nevyhovění námitkám, které podal 8. 4. 2022 stěžovatel společnost SOR Libchavy spol. s r.o., 

proti zadávacím podmínkám zadávacího řízení „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“,  

a to rozhodnutím přiloženým v příloze s tím, že do něj budou zapracovány případné připomínky odboru 

legislativního a právního a krajský živnostenský úřad a advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS 

 

- ukládá odboru řízení projektů obstarat vypořádání námitek stěžovatele společnosti SOR  

Libchavy spol. s r.o. 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
79. Rozhodnutí o žádosti o prodloužení termínu dodání plnění veřejné zakázky „Rozvoj digitální 

technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského 

kraje“ – HW část 3 „Rozšíření serveru HPE Pro Liant DL380e Gen8 a primárního úložiště záloh“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 495/04/22 
 

- rozhoduje o nevyhovění žádosti o prodloužení termínu dodání o 1 měsíc u části veřejné zakázky „Rozvoj 

digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM 

Karlovarského kraje“ – HW část 3 „Rozšíření serveru HPE Pro Liant DL380e Gen8 a primárního úložiště 

záloh“ 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
80. Vyjádření k obdržené výzvě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se veřejné zakázky 

„Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“ realizované v rámci projektů  

„Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 496/04/22 
 

- bere na vědomí Výzvu k zaslání vyjádření a dokumentace od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

ze dne 13. 4. 2022 a dále podnět společnosti „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj“ zast. vedoucím 

společníkem SOR Libchavy spol. s r.o., ze dne 1. 4. 2022, který podala k Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže 

 

- souhlasí s vyjádřením Karlovarského kraje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k obdržené Výzvě 

k zaslání vyjádření k tvrzením navrhovatele společnosti „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj“  

zast. vedoucím společníkem SOR Libchavy spol. s r.o., s tím, že budou zapracovány případné připomínky 

odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad 

 

- pověřuje hejtmana, Ing. Petra Kulhánka, podpisem vyjádření Karlovarského kraje k obdržené  

Výzvě k zaslání vyjádření od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
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Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Petr Kulhánek v. r.      Ing. Vít Hromádko v. r. 

            hejtman            ověřovatel  

  Karlovarského kraje 

 


