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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 77. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 2. května 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:10 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Mgr. Blažek, p. Pizinger (od 10:01 hod.),  

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek  

Omluveni:  Ing. arch. Franta, pí Haláková  

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Burešová   

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 

Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

staženo 

2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – Předběžný výsledek hospodaření KKN a.s., za rok 2021, plán 

hospodaření KKN na rok 2022, hodnotící kritéria 

staženo 

3. Zadání právního rozboru pracovněprávního sporu  RK 497/05/22 

4. Výjimka z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 498/05/22 

5. Seznam schválených výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi za období od 14.12.2020 do 31.03.2022 

RK 499/05/22 

6. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2022 

RK 500/05/22 

7. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování studie proveditelnosti  

ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K" - výjimka z čl. IX předpisu rady kraje č. PR 06/2018 

"Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi" 

RK 501/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Bc. Pavla Čekana 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Staženo z programu:  

 

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

č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

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

– Předběžný výsledek hospodaření KKN a.s., za rok 2021, plán hospodaření KKN na rok 2022, 

hodnotící kritéria 

 

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

č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

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

– Předběžný výsledek hospodaření KKN a.s. za rok 2021, plán hospodaření KKN na rok 2022, 

hodnotící kritéria 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
3. Zadání právního rozboru pracovněprávního sporu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 497/05/22 
 

- bere na vědomí výzvu Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 97/04/22 

 

- ukládá zadat právní rozbor pracovněprávního sporu dle důvodové zprávy advokátní kanceláři  

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. VIII. odst. 3 oslovením jednoho dodavatele 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 249/2022 - přesun finančních prostředků ve výši 200.000 Kč  

z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných 

výdajů rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určené na úhradu nákladů rozboru pracovněprávního sporu 

Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace. 

 

 



Usnesení ze 77. jednání RKK dne 02.05.2022 (mimo řádný termín) č. j. KK/1024/VZ/22 

 

02.05.2022  Strana 3 (celkem 5) 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

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

a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 498/05/22 
 

- 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 objednávky napřímo  

s advokátní kanceláří KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229, se sídlem Malostranské 

náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, na poskytování právních služeb pro vypracování stanoviska dle zadání 

uvedeném v důvodové zprávě 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
5. Seznam schválených výjimek z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi za období  

od 14.12.2020 do 31.03.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 499/05/22 
 

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

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

a jeho příspěvkovými organizacemi za období od 14.12.2020 do 31.03.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
6. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 500/05/22 
 

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

že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Světlo Kadaň z.s., učiněna výzva dle ustanovení  

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., učiněna výzva 

dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.,  

IČO 70957142, na zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením z důvodu nezařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 v celkové výši  

695.159.300 Kč, z toho neinvestiční dotace 1 ve výši 656.459.100 Kč (z toho pro příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje 219.626.400 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 38.700.200 Kč, dle přílohy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022  

dle přílohy 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 211/2022 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 

463.825.385 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky; finanční 

prostředky jsou určeny na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování studie proveditelnosti ke strategickému 

projektu Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K" - výjimka  

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 501/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. IX písm. a) spočívající v realizaci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku "Zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu 

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K" formou uzavřeného řízení  

s oslovením těchto dodavatelů: BeePartner a.s., IČO 03589277, ISFOR z. ú., IČO 07757468, TREXIMA, 

spol. s r.o., IČO 44004508, České priority, z. ú., IČO 07816847, MUSE Impact s.r.o., IČO 09527494, 

Zlínský kreativní klastr, z.s., IČO 01365258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení ze 77. jednání RKK dne 02.05.2022 (mimo řádný termín) č. j. KK/1024/VZ/22 

 

02.05.2022  Strana 5 (celkem 5) 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             hejtman          ověřovatel  

  Karlovarského kraje 

 


