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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 78. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 9. května 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 10:38 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.05.2022 RK 502/05/22 

2. Rozpočtové změny  RK 503/05/22 

3. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov mládeže  

a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na úhradu nákladů na stravování uprchlíků 

RK 504/05/22 

4. Žádost o individuální dotaci společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., 

Karlovy Vary 2022 

RK 505/05/22 

5. Žádost o poskytnutí individuální dotace Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy Cheb, příspěvkové organizace 

RK 506/05/22 

6. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ v rámci společného 

projektu Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. 

RK 507/05/22 

7. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s. 

RK 508/05/22 

8. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 

RK 509/05/22 

9. Projekt "Podpora výměny zdrojů 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  

KK01831/2021  

RK 510/05/22 

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

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Veselov  

a Knínice u Žlutic 

 

 

 

RK 511/05/22 
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11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - záměr kraje bezúplatně převést 

část stavebního objektu SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230  

a III/211 4 - středový prstenec a veřejné osvětlení okružní křižovatky, část SO 813 

Vegetační úpravy týkající se středového prstence a pozemek p.p.č. 344/3  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Mariánské Lázně  

RK 512/05/22 

12. Smlouva o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 527/163 v k.ú. Dvory  

- zajištění přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 525/82 v k.ú. Dvory,  

ve prospěch České republiky, mezi Karlovarským krajem a Českou republikou  

– Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje 

RK 513/05/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

RK 514/05/22 

14. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzických osob – části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

staženo 

15. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Kynšperk nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého 

domova mládeže č.p. 496, a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk  

nad Ohří 

staženo 

16. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

společnosti SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. – pozemek p.p.č. 1141/2 v k.ú. Božetín 

RK 515/05/22 

17. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovité 

věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemku  

p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

RK 516/05/22 

18. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Bochov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 375/2 v k.ú. Nové Kounice 

RK 517/05/22 

19. Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 

věci a o zřízení věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou  

- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

RK 518/05/22 

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

příspěvkovými organizacemi na vzdělávací program Ředitel naživo určený  

pro vedení středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

RK 519/05/22 

21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů 

budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 2. část" 

RK 520/05/22 

22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - BIBLIO KARLOVY  

VARY, z. s. - „Intenzivní kurzy českého jazyka pro Ukrajince“ 

RK 521/05/22 

23. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském 

kraji 2021/2022“ – prodloužení realizace projektu pro školní rok 2022/2023 

RK 522/05/22 

24. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Sdružení místních samospráv České 

republiky, z. s., na „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2022  

v Karlovarském kraji“ 

RK 523/05/22 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových 

Varoch, na akci Den národnostních menšin 

RK 524/05/22 

26. Babička roku 2022 RK 525/05/22 

27. Senior roku 2022 RK 526/05/22 

28. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2021 

RK 527/05/22 

29. Schválení výsledku výběrového řízení s názvem „Výstavba výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta“ 

RK 528/05/22 

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

povodněmi v roce 2022, II. část 

RK 529/05/22 

31. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

RK 530/05/22 
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32. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci 

společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

RK 531/05/22 

33. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda  

na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

RK 532/05/22 

34. Informace o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu 

s ní předložené žádosti o platbu a doručené Výzvě k vrácení dotace či její  

části u projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence II"  

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040 

RK 533/05/22 

35. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností  

PROM-IN, s.r.o. 

RK 534/05/22 

36. Revokace usnesení č. RK 477/04/22 a opětovné 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 535/05/22 

37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové 

péče 

RK 536/05/22 

38. Schválení dalšího postupu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy 

školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti  

a výkonu autorského dozoru 

RK 537/05/22 

39. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Kraslice - pozemek st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843  

a pozemky p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, 

vše v k.ú. Kraslice 

RK 538/05/22 

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

příspěvkovými organizacemi – Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace – Pořízení nové trafostanice 

RK 539/05/22 

41. Informace k výpovědi vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení RK 540/05/22 

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

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

na podporu incomingového workshopu Travel Trade Day 2022 

RK 541/05/22 

43. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

RK 542/05/22 

44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu RK 543/05/22 

45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní škola jazyků 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 544/05/22 

46. Informace o záměru postupné deinstitucionalizace sociální služby Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace,  

se sídlem Jáchymov, část Mariánská 161, 363 01 Ostrov 

RK 545/05/22 

47. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2022 

RK 546/05/22 

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

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci 

"Nákup dieselového agregátu 300 kW" 

RK 547/05/22 

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

organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., na akci 

"Pořízení kalibrační stanice pro detektory CO" 

RK 548/05/22 

50. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku  

na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

RK 549/05/22 



Usnesení ze 78. jednání RKK dne 09.05.2022  č. j. KK/1132/VZ/22 

 

09.05.2022  Strana 4 (celkem 40) 

 

51. Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary RK 550/05/22 

52. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Speciální vozidla 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, v rámci realizace projektu 

„Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388, podpořeného v rámci reakce Unie  

na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 06 React-EU 

RK 551/05/22 

53. Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a č. ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení 

připravenosti Zdravotnické záchranné služby 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 552/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

- p. Patrika Pizingera 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

 

35. 

36. 

 

 

 

37. 

Schválení výsledku výběrového řízení s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

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

v roce 2022, II. část 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci společného projektu 

Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku 

hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

Informace o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu  

s ní předložené žádosti o platbu a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části u projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040 

Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností PROM-IN, s.r.o. 

Revokace usnesení č. RK 477/04/22 a opětovné 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 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče 

38. 

 

 

39. 

 

 

40. 

 

 

41. 

42. 

 

 

43. 

 

44. 

45. 

 

46. 

 

 

 

Schválení dalšího postupu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov  

na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice  

- pozemek st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843 a pozemky p.p.č. 6494/8,  

p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice 

Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi – Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace – Pořízení 

nové trafostanice 

Informace k výpovědi vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. VIII) na podporu incomingového 

workshopu Travel Trade Day 2022 

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných  

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní škola jazyků Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

Informace o záměru postupné deinstitucionalizace sociální služby Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Mariánské, příspěvková organizace, se sídlem Jáchymov, část Mariánská 161,  

363 01 Ostrov 
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47. 

 

48. 

 

 

49. 

 

 

50. 

 

 

 

 

 

51. 

52. 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2022 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Nákup dieselového  

agregátu 300 kW" 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., na akci "Pořízení kalibrační stanice  

pro detektory CO" 

Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary 

Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje“, v rámci realizace projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388, podpořeného v rámci 

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

osa 06 React-EU 

Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a č. ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby 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 

 
Staženo z programu: 

 

14. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

       – části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

15. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk  

       nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova mládeže č.p. 496,  

       a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.05.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 502/05/22 
 

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

k datu 09.05.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 09.05.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Rozpočtové změny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 503/05/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 238/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 49.495.490 Kč z titulu obdržení neinvestiční 

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

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

Karlovarského kraje a jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná soukromými subjekty  

v Karlovarském kraji na financování přímých výdajů na 2. čtvrtletí roku 2022 a na doplatek zdrojů  

za 1. čtvrtletí roku 2022 po skončení rozpočtového provizoria (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je v příloze). 

 

Rozpočtovou změnu č. 239/2022 

- 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 159.072 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  

 

Rozpočtovou změnu č. 240/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 5.279.901,65 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny  

k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 realizovaného v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

(registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938).  

 

Rozpočtovou změnu č. 241/2022 

- zapojení financování ze zůstatku zvláštního účtu Sociálního fondu k datu 31. 12. 2021  

ve výši 602.049,80 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Tyto finanční prostředky budou použity na výdaje sociálního fondu v roce 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 242/2022 

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

za rok 2021 ve výši 62.257.917,67 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje jako rezervu na migrační vlnu z Ukrajiny. Tuto alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022.    

 

Rozpočtovou změnu č. 243/2022 

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

za rok 2021 ve výši 20.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje jako rezervu na dofinancování úroků z úvěrů kraje z důvodu vysokého nárůstu 

úrokových sazeb. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 107/04/22  

dne 11. 4. 2022.    
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Rozpočtovou změnu č. 244/2022  

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

za rok 2021 ve výši 863.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na osazení dopravního informačního značení  

v rámci statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. 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. 1. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 245/2022  

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

za rok 2021 ve výši 942.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na osazení dopravního informačního značení  

v rámci statku Slavná lázeňská města Evropy. 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. 1. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 246/2022  

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

za rok 2021 ve výši 50.000.000 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního 

hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na akci parkoviště 

polygon BMW. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 247/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 1.900.000 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí 6. zálohy 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené k financování 

projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.) realizovaného a v rámci Operačního 

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

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 100.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů 

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

spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II. (OPZ IV.) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna 

Karlovy Vary, p. o., na úhradu nákladů na stravování uprchlíků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 504/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna 

Karlovy Vary, p. o., ve výši 133.058 Kč na úhradu nákladů na stravování pro uprchlíky z Ukrajiny  

za měsíc březen 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 236/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 133.058 Kč  

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

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Domov mládeže a školní jídelna 
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Karlovy Vary na úhradu nákladů za poskytnuté stravování uprchlíkům z Ukrajiny za měsíc březen 2022  

v rámci humanitární pomoci 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Žádost o individuální dotaci společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., Karlovy Vary 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 505/05/22 
 

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

o předložení žádosti společnosti Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy Vary se sídlem 

Čankovská 1021/19, PSČ 360 05 Karlovy Vary, IČO 26395134 o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady paliativní ambulance ve výši 200.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace ve výši 200.000 Kč společnosti Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy Vary se sídlem 

Čankovská 1021/19, PSČ 360 05 Karlovy Vary, IČO 26395134 na provozní náklady paliativní ambulance 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o., Karlovy 

Vary dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou  

změnu č. 178/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí individuální dotace společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o., Karlovy Vary,  

na provozní náklady paliativní ambulance. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
5. Žádost o poskytnutí individuální dotace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 506/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o předložení žádosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvkové organizace, o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč na prevenci poruch výživy  

s názvem „Prevence hravě a zdravě“ 

 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč Střední zdravotnické škole a vyšší 

odborné škole Cheb, příspěvkové organizaci, se sídlem Hradební 58/10, 350 02 Cheb, IČO 00669733  

na projekt „Prevence hravě a zdravě“ 
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Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
6. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ v rámci společného projektu 

Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 507/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ ve výši: 

 

v kategorii obce s počtem obyvatel do 2 500: 

- obec Tatrovice  15 000 Kč 

- obec Velká Hleďsebe 10 000 Kč 

- město Bochov    5 000 Kč 

 

v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2 500: 

- město Nejdek              15 000 Kč 

- město Toužim  10 000 Kč 

- město Loket    5 000 Kč 

 

- schvaluje vzorovou darovací smlouvu o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Soutěž 

obcí“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v „Soutěži  

obcí“ s:  

- obec Tatrovice 

- obec Velká Hleďsebe 

- město Bochov 

- město Nejdek 

- město Toužim 

- město Loket 

 

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

darů obcím za umístění v „Soutěži obcí“ 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
7. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" v rámci společného projektu 

Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 508/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „EZ – Liga“ ve výši: 
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v kategorii obce s počtem obyvatel do 2 500: 

- obec Stráž nad Ohří  15 000 Kč 

- obec Kyselka   10 000 Kč 

- obec Milíkov      5 000 Kč 

 

v kategorii obce s počtem obyvatel nad 2 500: 

- město Kynšperk nad Ohří 15 000 Kč 

- město Mariánské Lázně 10 000 Kč 

- město Karlovy Vary      5 000 Kč 

 

- schvaluje vzorovou darovací smlouvu o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži  

„EZ-Liga“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži  

„EZ - Liga“ s: 

- obec Stráž  nad Ohří 

- obec Kyselka 

- obec Milíkov 

- město Kynšperk nad Ohří 

- město Mariánské Lázně 

- město Karlovy Vary 

 

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

darů obcím za umístění v soutěži "EZ - Liga" 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
8. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 509/05/22 
 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin  

v Karlovarském kraji na rok 2022 ve výši 4 132 311,50 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

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

na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 ve výši 4 132 311,50 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2022 dle přílohy č. 1 
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- schvaluje provedení rozpočtového opatření č. RO 235/2022 - zapojení vázaných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ze zůstatku zvláštního účtu na ochranu životního 

prostředí ve výši 1 132 311,50 Kč. Finanční prostředky budou zapojeny do běžných výdajů odboru 

životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům na dofinancování dotačního 

programu na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji pro rok 2022. 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
9. Projekt "Podpora výměny zdrojů 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 KK01831/2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 510/05/22 
 

- schvaluje  

- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1179 

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

číslem KK01831/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK01831/2021 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Veselov a Knínice u Žlutic 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 511/05/22 
 

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

kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí pozemků p.p.č. 794/1 o výměře  

cca 480 m2, p.p.č. 770/2 o výměře cca 234 m2, p.p.č. 794/3 o výměře cca 35 m2, p.p.č. 730/12 o výměře 

cca 5177 m2, p.p.č. 1517/5 o výměře cca 21 m2, p.p.č. 391 o výměře cca 54 m2, p.p.č. 1517/4 o výměře 

cca 66 m2, p.p.č. 730/13 o výměře cca 52 m2, p.p.č. 423/4 o výměře cca 114 m2, p.p.č. 1517/3 o výměře 

cca 61 m2, p.p.č. 423/3 o výměře cca 29 m2, p.p.č. 920/4 o výměře cca 180 m2, p.p.č. 383/3 o výměře  

cca 320 m2, p.p.č. 388/1 o výměře cca 2070 m2, p.p.č. 388/2 o výměře cca 61 m2, p.p.č. 383/1 o výměře 

cca 1710 m2, p.p.č. 548/4 o výměře cca 256 m2, p.p.č. 382/4 o výměře cca 83 m2, p.p.č. 223 o výměře  

cca 47 m2, p.p.č. 224 o výměře cca 481 m2, p.p.č. 203 o výměře cca 45 m2, p.p.č. 205 o výměře  

cca 1030 m2, p.p.č. 198 o výměře cca 1865 m2, p.p.č. 194 o výměře cca 741 m2, p.p.č. 193 o výměře  

cca 69 m2 a p.p.č. 158/1 o výměře cca 4150 m2, vše v k.ú. Veselov a obci Žlutice a pozemku  

p.p.č. 202/1 o výměře cca 970 m2 v k.ú. Knínice u Žlutic a obci Žlutice mezi xxxxxx xxxxxx, trvale bytem 

Zahradní 999, PSČ xxx xx xxxxxx (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. 571-14/2022 ze dne 15.02.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky, že dojde k výmazu 
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zástavního práva smluvního, zapsaného v katastru nemovitostí pod číslem jednacím V-5263/2015-403,  

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 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací - záměr kraje bezúplatně převést část stavebního 

objektu SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 - středový prstenec a veřejné osvětlení 

okružní křižovatky, část SO 813 Vegetační úpravy týkající se středového prstence a pozemek  

p.p.č. 344/3 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Mariánské Lázně  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 512/05/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci 

akce "II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně, část Okružní křižovatka silnice II/230  

a III/211 4 a Veřejné osvětlení okružní křižovatky SO 103", jejímž předmětem je závazek k bezúplatnému 

převodu částí stavebních objektů SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4, SO 813 Vegetační 

úpravy a části Veřejné osvětlení okružní křižovatky SO 103 - středový kruh, včetně vegetačních úprav  

na něm provedených, který je umístěn na pozemku p.p.č. 344/3 o výměře 730 m2 pro k.ú. Stanoviště  

u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně a závazek k uzavření darovací smlouvy, formou smlouvy  

o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako budoucí dárce na straně jedné),  

a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061  

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

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité a movité věci na své úřední desce před jednáním 

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

předmětné nemovité a movité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Mariánské 

Lázně, dle návrhu 

 

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

budoucí smlouvy darovací v rámci akce "II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně, část Okružní 

křižovatka silnice II/230 a III/211 4 a Veřejné osvětlení okružní křižovatky SO 103", jejímž předmětem je 

závazek k bezúplatnému převodu částí stavebních objektů SO 103 Okružní křižovatka sil. II/230  

a III/211 4, SO 813 Vegetační úpravy a části Veřejné osvětlení okružní křižovatky SO 103 - středový 

kruh, včetně vegetačních úprav na něm provedených, který je umístěn na pozemku p.p.č. 344/3 o výměře 

730 m2 pro k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně a závazek k uzavření darovací 

smlouvy, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako budoucí dárce na straně jedné), a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 

Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité a movité věci  

na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 
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zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité a movité věci z vlastnictví Karlovarského kraje 

do vlastnictví města Mariánské Lázně, 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 uzavření 

budoucí smlouvy darovací 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 

darovací 

 

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 

 

 
12. Smlouva o zřízení služebnosti na části pozemku parc. č. 527/163 v k.ú. Dvory - zajištění přístupu 

a příjezdu na pozemek parc. č. 525/82 v k.ú. Dvory, ve prospěch České republiky,  

mezi Karlovarským krajem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 513/05/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti spočívající v užívání části služebné nemovité věci v majetku 

Karlovarského kraje - pozemku parc. č. 527/163 v k.ú. Dvory, za účelem zajištění přístupu a příjezdu  

na pozemek parc. č. 525/82, který je ve vlastnictví České republiky, ve prospěch České republiky, rozsah 

služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 1142-56/2022, mezi Karlovarským krajem, se sídlem 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou), a Českou republikou  

– Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, 

IČO 70883611 (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu 34.770 Kč a na dobu neurčitou 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v užívání části služebné nemovité věci  

v majetku Karlovarského kraje - pozemku parc. č. 527/163 v k.ú. Dvory, za účelem zajištění přístupu  

a příjezdu na pozemek parc. č. 525/82, který je ve vlastnictví České republiky, ve prospěch České 

republiky, na dobu neurčitou, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 1142-56/2022,  

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako 

stranou povinnou), a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, se sídlem 

Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70883611 (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou 

úhradu 34.770 Kč a na dobu neurčitou 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o zřízení služebnosti, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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13. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 514/05/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2099, pozemky p.č. 1706/1 a p.č. 1708/4  

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

společností OMEXOM GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 3770-371/2020 ze dne 22.02.2021 

(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. II/209, pozemek p.č. 335/50 v k.ú. Chranišov,  

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

GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 327-172/2021 ze dne 25.02.2022 (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 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22127, pozemek p.p.č. 2582/2 v k.ú. Ostrov 

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. 2348-121/2021 ze dne 13.09.2021 (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 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19824, pozemky p.p.č. 717/1, p.p.č. 717/7  

a p.p.č. 708/4 v k.ú. Brť a pozemky p.p.č. 2920/1, p.p.č. 2902/8, p.p.č. 2904/3, p.p.č. 2993/1,  

p.p.č. 2905/9, p.p.č. 2904/4 a p.p.č. 2959/1 v k.ú. Otročín, ve prospěch společnosti Vodohospodářské 

sdružení obcí západních Čech dle geometrických plánů č. 166-558/2021 ze dne 16.12.2021  

a č. 373-558/2021 ze dne 22.12.2021 (umístění inženýrských sítí – tlaková kanalizace a ČOV),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.000 Kč + DPH, tj. celkem 6.050 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/19821, pozemky p.p.č. 2055/1, p.p.č. 2057/8 

a p.p.č. 2057/14 v k.ú. Třebouň, ve prospěch města Toužim dle geometrického plánu č. 172-91/2022  

ze dne 15.03.2022 (umístění inženýrských sítí – kabel VO), a to za celkovou jednorázovou  

úhradu 1.500 Kč + DPH, tj. celkem 1.815 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 
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14. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

– části pozemků p.č. 2406/2 a 2406/4 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
15. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk 

nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova mládeže č.p. 496,  

a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
16. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o. – pozemek p.p.č. 1141/2 v k.ú. Božetín 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 515/05/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 1141/2 o výměře 3755 m2 v k.ú. Božetín  

a obci Nový Kostel konkrétnímu zájemci společnosti SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., a to formou kupní 

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

kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a společností SPO-ZEM Nový  

Kostel s.r.o., se sídlem Nový Kostel, č.p. 205, PSČ 351 34 Skalná, IČO 48365254 (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 561-4/2022  

ze dne 13.01.2022 ve výši 67.027 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 společnosti SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

p.p.č. 1141/2 o výměře 3755 m2 v k.ú. Božetín a obci Nový Kostel konkrétnímu zájemci společnosti  

SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně jedné), a společností SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., se sídlem Nový Kostel, č.p. 205,  

PSČ 351 34 Skalná, IČO 48365254 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 561-4/2022 ze dne 13.01.2022 ve výši 67.027 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 

společnosti SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., 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 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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17. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – části pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 516/05/22 
 

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

p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 641-5197/2021 ze dne 30.06.2021 z původního 

pozemku p.č. 1447/2 a označeny jako pozemky p.č. 1447/5 a p.č. 1447/6, v k.ú. a obci Těšovice,  

které by činilo celkem 1.728 Kč 

 

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

geometrickým plánem č. 641-5197/2021 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.č. 1447/5 o výměře 5 m2 a p.č. 1447/6 o výměře 31 m2, v k.ú. a obci Těšovice 

konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx  

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

č. 577-20/2022 ze dne 16.03.2022 ve výši 17.687 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxxxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemků  

p.č. 1447/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 641-5197/2021 z původního pozemku  

p.č. 1447/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 1447/5 o výměře 5 m2 a p.č. 1447/6  

o výměře 31 m2, v k.ú. a obci Těšovice konkrétnímu zájemci xxxxxx xxxxxxx, a to formou kupní 

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

kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxxxx xxxxxx, bytem  

xxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 577-20/2022 ze dne 16.03.2022 ve výši 17.687 Kč, za předpokladu,  

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

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

svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

xxxxx xxxxx, 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 

 

- 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 
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18. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Bochov do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 375/2 v k.ú. Nové Kounice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 517/05/22 
 

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

p.p.č. 375/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, a to formou darovací smlouvy  

mezi městem Bochov, se sídlem náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444 (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 města Bochov 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 

 

 
19. Dodatek č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva mezi Karlovarským krajem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu  

ve věcech majetkových 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 518/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavřít dodatek č. 2  

ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva  

č. UZSVM/PKV/1502/2020-PKVM, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/163  

v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary (jako nabyvatel na straně jedné) a Českou republikou s příslušností hospodařit  

s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (jako převodce na straně druhé), pro účely 

realizace záměru výstavby a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného 

záchranného systému pro území Karlovarského kraje - SOS 112, dle návrhu 

 

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

Blažka, v souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem 

dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného 

práva č. UZSVM/PKV/1502/2020-PKVM, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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20. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na vzdělávací program Ředitel naživo určený pro vedení středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 519/05/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro Střední lesnickou školu Žlutice, 

příspěvková organizace, Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Střední školu logistickou 

Dalovice, příspěvková organizace, a Integrovanou střední školu Cheb, příspěvková organizace, spočívající 

v možnosti přímého zadání veřejných zakázek na realizaci vzdělávacího programu Ředitel naživo 

dodavateli Učitel naživo, z. ú. (IČO 06620043) za cenu 60.000 Kč včetně DPH za osobu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
21. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 2. část" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 520/05/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku 

"Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část" 

 

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

zakázku "Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů budov Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část" 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku "Zabezpečení vstupů budov 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část": 

 

1. Sára servis s.r.o., Jáchymovská 349/80, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, IČO 26315491 

2. TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, Michle, 140 00 Praha, IČO 44264020 

3. EC Engineering, s.r.o., Kollárova 665/28, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 64830403 

4. CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o., Plkovská 2934/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9,  

             IČO 274406113 

5. LENIA spol. s r.o., Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 41186176 

6. HDT impex s.r.o., Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČO 25236431 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Mgr. Petr Kubis 

Mgr. Radek Žemlička 
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Jaroslav Štěpán 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Dalibor Blažek 

Mgr. Robert Pisár 

Michal Šťovíček 

Markéta Monsportová 

Ing. Stanislav Jambor 

Ing. Zora Bolková 

Monika Drobilová 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., do maximální výše 170.000 Kč a jejich použití  

na dofinancování veřejné zakázky "Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, 2. část" 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - BIBLIO KARLOVY VARY, z. s.  

- „Intenzivní kurzy českého jazyka pro Ukrajince“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 521/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 85.000 Kč spolku 

BIBLIO KARLOVY VARY, z.s. (IČO 22820914), na realizaci kurzů "Intenzivní kurzy českého jazyka  

pro Ukrajince" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 237/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 85.000 Kč  

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

výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestiční individuální dotace subjektu BIBLIO KARLOVY  

VARY, z. s., určené na částečnou úhradu nákladů na realizaci kurzů „Intenzivní kurzy českého jazyka  

pro Ukrajince“ 

 

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

kraje ve výši 85.000 Kč spolku BIBLIO KARLOVY VARY, z. s. (IČO 22820914), 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 
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23. Podstatná změna projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2021/2022“ – prodloužení realizace projektu pro školní rok 2022/2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 522/05/22 
 

- schvaluje podstatnou změnu projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“, která spočívá  

v prodloužení realizace projektu o školní rok 2022/2023 a v navýšení výdajů projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení celkových výdajů 

projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ o 323.100,75 Kč na částku 2.516.224,20 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci a státního rozpočtu 

 

- schvaluje uzavření dodatků smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy  

do škol v Karlovarském kraji 2021/2022" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských škol a základních škol uvedenými v seznamu č. 1 dle vzoru  

v návrhu č. 2 

 

- schvaluje uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do škol   

v Karlovarském kraji 2021/2022" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských škol a základních škol uvedenými v seznamu č. 3 dle vzoru  

v návrhu č. 4 

 

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

podpisem smluv o partnerství s finančním příspěvkem s nově zapojenými partnery a dodatků smluv  

o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022" 

 

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

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
24. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Sdružení místních samospráv České republiky, z. s.,  

na „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2022 v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 523/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 199.000 Kč Sdružení místních samospráv České 

republiky, z. s., na projekt „Partnerství krajské a místní samosprávy v roce 2022 v Karlovarském kraji“  

a návrh veřejnoprávní smlouvy 

 

- pověřuje Ing. Víta Hromádka, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 201/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 199.000 Kč  

z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

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

dotace Sdružení místních samospráv České republiky, z. s., na projekt "Partnerství krajské a místní 

samosprávy v roce 2022 v Karlovarském kraji". 
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Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Obec Slovákov v Karlových Varoch,  

na akci Den národnostních menšin 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 524/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje organizaci Obec Slovákov v Karlových Varoch, IČO 63556804, se sídlem 

Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary, na akci Den národnostních menšin, ve výši 250 000 Kč  

dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Obec Slovákov v Karlových Varoch,  

IČO 63556804, na akci Den národnostních menšin, ve výši 250 000 Kč dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
26. Babička roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 525/05/22 
 

- schvaluje realizaci akce Babička roku 2022 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit realizaci akce Babička roku 2022 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
27. Senior roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 526/05/22 
 

- schvaluje vyhlášení a realizaci ankety Senior roku 2022 

 

- ukládá odboru sociální věcí vyhlásit a zajistit realizaci ankety Senior roku 2022 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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28. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 527/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Závěrečnou zprávu  

k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje  

za rok 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přidělení přiměřeného zisku 

ve výši 109 318,20 Kč (včetně DPH) společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, 

se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, dle smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

 

 
29. Schválení výsledku výběrového řízení s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 528/05/22 
 

- schvaluje výsledek výběrového řízení s názvem „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta“ dodavatele č. 3 PR architekti s.r.o., se sídlem Hlavní třída 279/7,  

353 01 Mariánské Lázně, IČO 10963405, s nabídkovou cenou 506 515,68 Kč vč. DPH,  

z toho 468 996,00 Kč vč. DPH za zpracování projektové dokumentace a 605,00 Kč vč. DPH za hodinu 

autorského dozoru v maximální výši 8 % hodnoty za zpracování projektové dokumentace,  

tj. ve výši 37 519,68 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje vyloučení účastníka č. 2 DPT projekty Ostrov s.r.o., se sídlem Lidická 1239, 363 01 Ostrov, 

IČO 08728097, z výběrového řízení z důvodu překročení zadavatelem stanovené maximální  

výše nabídkové ceny 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru projektanta“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení s vybraným dodavatelem PR architekti s.r.o., se sídlem Hlavní třída 279/7,  

353 01 Mariánské Lázně, IČO 10963405, s nabídkovou cenou 506 515,68 Kč vč. DPH,  

z toho 468 996,00 Kč vč. DPH za zpracování projektové dokumentace a 605,00 Kč vč. DPH za hodinu 

autorského dozoru v maximální výši 8 % hodnoty za zpracování projektové dokumentace,  

tj. ve výši 37 519,68 Kč vč. DPH 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem PR architekti s.r.o., se sídlem Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 10963405 
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- ukládá řediteli příspěvkové organizace činit úkony spojené s vyloučením dodavatele DPT projekty 

Ostrov s.r.o., se sídlem Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČO 08728097, z výběrového řízení 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem PR architekti s.r.o., se sídlem Hlavní třída 279/7, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 10963405,  

s nabídkovou cenou 506 515,68 Kč vč. DPH, z toho 468 996,00 Kč vč. DPH za zpracování projektové 

dokumentace a 605,00 Kč vč. DPH za hodinu autorského dozoru v maximální výši 8 % hodnoty  

za zpracování projektové dokumentace, tj. ve výši 37 519,68 Kč vč. DPH 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., výši 700.000 Kč na akci „Výstavba výjezdové 

základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Lubech – zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

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

v roce 2022, II. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 529/05/22 
 

- 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 96 798,40 Kč dle přílohy č. 1 

 

- 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 96 798,40 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 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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31. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 530/05/22 
 

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., z vedoucího pracovního místa ředitelky Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace, dnem 31. 10. 2022 

 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízen, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
32. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži "Liga odpadů" v rámci společného 

projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 531/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ ve výši: 

 

v kategorii obce s počtem obyvatel do 1 000: 

- obec Potůčky  60 000 Kč 

- město Přebuz  30 000 Kč 

- město Horní Blatná 10 000 Kč 

 

v kategorii obce s počtem obyvatel nad 1 000: 

- město Hroznětín  60 000 Kč 

- obec Velká Hleďsebe 30 000 Kč 

- město Žlutice   10 000 Kč 

 

- schvaluje vzorovou darovací smlouvu o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga 

odpadů“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga 

odpadů“ s: 

- obec Potůčky  

- město Přebuz 

- město Horní Blatná 

- město Hroznětín 

- obec Velká Hleďsebe 

- město Žlutice 

 

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

darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů“ 
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Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
33. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku 

hygienického spotřebního materiálu 2022 - 2025" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 532/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Rámcová dohoda na dodávku hygienického 

spotřebního materiálu 2022 - 2025", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka  

účastníka č. 3 - Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o., Hlavní 74/12, Dalovice, 362 63 Karlovy Vary,  

IČO 26381001, s nabídkovou cenou 3.541.889,00 Kč včetně DPH za 3leté plnění (2.927.181,00 Kč  

bez DPH) 

 

- schvaluje rámcovou smlouvu na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku hygienického 

spotřebního materiálu 2022 - 2025" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření rámcové smlouvy na veřejnou zakázku "Rámcová dohoda na dodávku hygienického 

spotřebního materiálu 2022 - 2025" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení s vybraným dodavatelem Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o., Hlavní 74/12, Dalovice,  

362 63 Karlovy Vary, IČO 26381001, s nabídkovou cenou 3.541.889,00 Kč včetně DPH za 3leté plnění 

(2.927.181,00 Kč bez DPH) 

 

- ukládá vedoucí odboru vnitřních záležitostí činit úkony pojené s uzavřením smluv s vybraným 

dodavatelem Petr Fiala – velkoobchod s drogerií s.r.o., Hlavní 74/12, Dalovice, 362 63 Karlovy Vary,  

IČO 26381001 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
34. Informace o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu  

s ní předložené žádosti o platbu a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části u projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 533/05/22 
 

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

o doručeném Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu  

ze dne 25. 4. 2022 a doručené Výzvě k vrácení dotace či její části ze dne 25. 4. 2022  

ve výši 522.354,95 Kč poskytovateli dotace, tj. na účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k projektu 

s názvem "Podpora vybraných služeb sociální prevence II" reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040. 

Na základě veřejnosprávní kontroly na místě, kterou provedl Karlovarský kraj, byly identifikovány 

nezpůsobilé výdaje u poskytovatele sociální služby Joker z. s., Hradební 516/16, 350 02 Cheb,  

ve výši 416.200,00 Kč a u poskytovatele sociální služby Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 

357 35 Chodov, ve výši 122.866,00 Kč, které byly původně vyúčtovány ve zprávě o realizaci č. 3, 

následně byly identifikovány ve zprávě o realizaci č. 5 jako nezpůsobilé. Karlovarský kraj byl na základě 

§ 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, vyzván Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR jako poskytovatelem dotace k vrácení části dotace, přičemž při zohlednění skutečnosti, že dotace 
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byla poskytnuta ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu a 5 % tvoří spolufinancování z vlastních zdrojů 

příjemce dotace, jde o částku 522.354,95 Kč (tj. 95 % podíl z celkových nezpůsobilých  

výdajů 549.847,32 Kč, z toho přímé náklady ve výši 539.066,00 Kč a nepřímé náklady  

ve výši 10.781,32 Kč). 

 

- schvaluje uhrazení Výzvy k vrácení dotace či její části ve výši 522.354,95 Kč na bankovní účet 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve stanovené lhůtě, tj. do 24. 6. 2022 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 250/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení 

projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vrácených finančních prostředků v celkové výši 

422.066 Kč (vlastní zdroje: 21.103,30 Kč + zdroje ÚZ: 400.962,70 Kč). Jedná se o finanční prostředky 

vrácené po veřejnosprávní kontrole na zvláštní účet projektu v roce 2022 jako neoprávněně čerpané  

od poskytovatelů sociálních služeb, a to částka 5.866 Kč od subjektu Denní centrum Mateřídouška o.p.s.  

a částka 416.200 Kč od subjektu Joker z.s., z dotací poskytnutých v roce 2020  

na financování služeb v přímé souvislosti s realizací projektu Podpora vybraných služeb sociální  

prevence II. (OPZ IV), financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2  

- Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040. 

Částka ve výši 400.962,70 Kč, tj. 95 % podíl (10 % SR + 85 % EU) z přijatých vratek, bude odvedena 

poskytovateli podpory Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky na základě výzvy k vrácení 

části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel.  

 

Rozpočtovou změnu č. 251/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 111.150 Kč z neinvestiční 

rezervy na úhradu sankcí projektů EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu projektů EU Oboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na dofinancování 

vratky části dotace ve výši 95 % podílu (10 % SR + 85 % EU) z nevrácené části dotace za neoprávněně 

čerpané finanční prostředky ve výši 117.000 Kč poskytovatelem sociálních služeb Denní centrum 

Mateřídouška, o.p.s., z dotace poskytnuté tomuto subjektu v roce 2020 na realizaci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence II. (OPZ IV.), financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, 

prioritní osa 2-Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo projektu 

Z.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015040. Finanční prostředky budou odvedeny poskytovateli podpory 

Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky na základě výzvy k vrácení části dotace  

dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel. 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
35. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností PROM-IN, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 534/05/22 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností PROM-IN, s.r.o.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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36. Revokace usnesení č. RK 477/04/22 a opětovné 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 535/05/22 
 

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 477/04/22 ze dne 25.04.2022 z důvodu aktualizace 

zadávací dokumentace 

 

- 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 zkušenost koordinátora 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  

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 
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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 

 

 
37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 536/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

poskytnutí individuální dotace subjektům dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu dle přílohy č. 2 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
38. Schválení dalšího postupu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování 

projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov  

na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 537/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1,  

k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru, kdy jako nejvýhodnější nabídka 
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byla vyhodnocena nabídka jediného účastníka společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3,  

162 00 Praha 6, IČO 29029210, s nabídkovou cenou 21.615.850,00 Kč bez DPH (tj. 26.155.178,50 Kč 

včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby 

„Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti 

 a výkonu autorského dozoru, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na zhotovení 

stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské 

činnosti a výkonu autorského dozoru, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení, s vybraným dodavatelem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,  

IČO 29029210, s cenou: 

- za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výši 20.639.000 Kč bez DPH  

- hodinové sazby za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na stavební práce a dodavatele 

vybavení ve výši 650 Kč bez DPH do maximální výše 60 účtovatelných hodin 

- hodinové sazby za autorský dozor ve výši 650 Kč bez DPH do maximální výše 880 účtovatelných hodin 

- měsíční sazby za zajištění společného datového prostředí ve výši 14.634 Kč bez DPH  

tj. s celkovou smluvní cenou v předpokládané výši 21.615.850,00 Kč bez DPH (tj. 26.155.178,50 Kč 

včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO 29029210 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy  

s vybraným dodavatelem společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,  

IČO 29029210 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
39. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Kraslice  

- pozemek st.p.č. 3071, jehož součástí je budova s č.p. 1843 a pozemky p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, 

p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 538/05/22 
 

- schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 3071, jehož součástí je budova č.p. 1843 a pozemků  

p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice, konkrétnímu 

zájemci městu Kraslice, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední 

školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov,  

IČO 75059151 (jako prodávající na straně jedné), a městem Kraslice, se sídlem náměstí 28. října 1438, 

358 01 Kraslice, IČO 00259438 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

výši 1.435.000 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem  

č. 5741-50/2021 ze dne 02.08.2021, s tím, že kupující uhradí 1/2 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti 

smlouvy, zbývající 1/2 uhradí do 1 roku od provedení platby první. Snížení kupní ceny oproti ceně 

obvyklé je stanoveno z důvodu plánované realizace projektového záměru "Společensko-sociální zařízení 

pro občany města Kraslice" uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře společensko-sociální, kulturní 

oblasti a bytové politiky města Kraslice, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského 

kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice, dle návrhu. 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku st.p.č. 3071, 

jehož součástí je budova č.p. 1843 a pozemků p.p.č. 6494/8, p.p.č. 6500/8, p.p.č. 6833, p.p.č. 6834/1, 

p.p.č. 6834/3, vše v k.ú. Kraslice, konkrétnímu zájemci městu Kraslice, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, 

se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako prodávající na straně jedné), a městem 

Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice, IČO 00259438 (jako kupující na straně druhé), 

za dohodnutou kupní cenu výši 1.435.000 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým 

posudkem č. 5741-50/2021 ze dne 02.08.2021, s tím, že kupující uhradí 1/2 kupní ceny  

do 30 dnů od účinnosti smlouvy, zbývající 1/2 uhradí do 1 roku od provedení platby první. Snížení kupní 

ceny oproti ceně obvyklé je stanoveno z důvodu plánované realizace projektového záměru  

"Společensko-sociální zařízení pro občany města Kraslice" uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře 

společensko-sociální, kulturní oblasti a bytové politiky města Kraslice, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce  

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

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřídit k zajištění účelu 

převodu ve prospěch prodávajícího jako oprávněného k předmětným nemovitým věcem věcné právo, 

spočívající v závazku kupujícího jako povinného nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je 

zástavním právem, dále dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatně převést movité 

věci v celkové pořizovací ceně ve výši 184.294,70 Kč do majetku města Kraslice, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Střední škole živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední školu živnostenskou 

Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

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

příspěvkovými organizacemi – Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace – Pořízení nové trafostanice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 539/05/22 
 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na dodávku „Transformátor 

250KVA 22/0,4KV SEM ECO1 včetně sloupu betonového EPV 12/15“ pro Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, se sídlem Perninská 975, PSČ 362 21 Nejdek  

ve smyslu přímého zadání veřejné zakázky dodavateli E PLUS spol. s r.o., IČO 45353182, se sídlem 

Karlovy Vary, Pila 131, PSČ 360 01 za cenu 627.506 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové 

péče, příspěvková organizace, ve výši 627.506 Kč na dodávku „Transformátor 250KVA 22/0,4KV SEM 

ECO1 včetně sloupu betonového EPV 12/15“ včetně DPH 
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Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Pištejová Olga , DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

 

 
41. Informace k výpovědi vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 540/05/22 
 

- bere na vědomí informace v důvodové zprávě k výpovědi vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového 

řízení 

 

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

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" (čl. VIII) na podporu incomingového 

workshopu Travel Trade Day 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 541/05/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na podporu incomingového 

workshopu Travel Trade Day 2022, s tím, že zakázka bude zadána přímým oslovením jednoho dodavatele, 

a to společnosti Národní dům provozní, s.r.o., IČO 03472221, se sídlem T. G. Masaryka 1088/24, Karlovy 

Vary 360 01 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu objednat podporu akce Travel 

Trade Day 2022 u společnosti Národní dům provozní, s.r.o. a zajistit všechny kroky vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
43. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 542/05/22 
 

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

Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO v celkové výši 6.000.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro oblast lázeňství a cestovní ruch  

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO  
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dle přílohy č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka 

hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 234/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 1.702.035 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. 

Jedná se o prostředky určené na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu na podporu památek 

zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 543/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

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

a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

poskytnutí individuální dotace subjektům dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 248/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.000.000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, na dofinancování pro subjekt ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ 

AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., na zajištění marketingové podpory lázeňství a statků 

UNESCO v Karlovarském kraji. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 54/02/22 

dne 28. 2. 2022. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
45. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní škola jazyků Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 544/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 25.000 Kč Základní 

škole jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace (IČO 00872296), na účast školního teamu  

na světovém finále soutěže FIRST LEGO League v Houstonu (USA) 

 

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

kraje ve výši ve výši 25.000 Kč se Základní školou jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace  

(IČO 00872296), na účast školního teamu na světovém finále soutěže FIRST LEGO League  

v Houstonu (USA) 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
46. Informace o záměru postupné deinstitucionalizace sociální služby Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, se sídlem Jáchymov, část 

Mariánská 161, 363 01 Ostrov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 545/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o záměru postupné deinstitucionalizace sociální služby Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, se sídlem Jáchymov, část Mariánská 161, 

363 01 Ostrov 

 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje oslovit vlastníky pozemků  

a objektů ve městě Karlovy Vary a Ostrov, dále statutární město Karlovy Vary a město Ostrov, ohledně 

možnosti získání vhodného pozemku, případně vhodného objektu, pro výstavbu rodinného domku v rámci 

zajištění sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením,  komunitního typu, pro osoby  

s poruchou autistického spektra 
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- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 

zpracovat transformační plán včetně zadání zpracování Studie proveditelnosti v termínu nejpozději  

do 30.08.2022, s tím, že po tomto termínu bude transformační plán projednáván v orgánech Karlovarského 

kraje a MPSV 

 

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková 

organizace, zjistit vhodnost pozemku u DOZP Vilík v Chebu k výstavbě objektu v rámci zajištění sociální 

služby komunitního typu pro osoby s poruchou autistického spektra 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
47. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 546/05/22 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k datu 31.03.2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k datu 31.03.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Nákup dieselového 

agregátu 300 kW" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 547/05/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., ve výši 258.014,20 Kč na akci "Nákup 

dieselového agregátu 300 kW" 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 
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49. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., na akci "Pořízení kalibrační stanice  

pro detektory CO" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 548/05/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., ve výši 100.000 Kč na akci "Pořízení kalibrační 

stanice pro detektory CO" 

 

Termín kontroly: 06.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
50. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky 

„Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“  

Část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 549/05/22 
 

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení – XXV“, a to pro: 

- část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek byla vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení  

AJAX CZ s.r.o., se sídlem 28. října 9, 264 01 Sedlčany, IČO 28977653 s nabídkovou  

cenou 1 561 930 Kč bez DPH (1 889 935,30 vč. DPH) 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD byla vybrána nabídka účastníka 

zadávacího řízení Truhlářství JPS s.r.o., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod,  

IČO 25273655 s nabídkovou cenou 2 744 018 Kč bez DPH (3 320 262 vč. DPH) 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový byla vybrána nabídka účastníka 

zadávacího řízení Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119  

s nabídkovou cenou 1 101 340 Kč bez DPH (1 332 621,40 vč. DPH) 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru byla vybrána nabídka účastníka zadávacího řízení  

Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119 s nabídkovou cenou  

1 298 714 Kč bez DPH (1 571 443,94 vč. DPH) 

 

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení  

s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“, a to pro: 

- část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

dle návrhů 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXV“, a to pro: 

- část 54 veřejné zakázky – Sedací nábytek s dodavatelem AJAX CZ s.r.o., se sídlem 28. října 9,  

264 01 Sedlčany, IČO 28977653 s nabídkovou cenou 1 561 930 Kč bez DPH (1 889 935,30 vč. DPH) 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD s dodavatelem Truhlářství JPS s.r.o., 

se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25273655 s nabídkovou  
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cenou 2 744 018 Kč bez DPH (3 320 262,- vč. DPH) 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový s dodavatelem Potrusil s.r.o., 

 se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119 s nabídkovou cenou 1 101 340 Kč  

bez DPH (1 332 621,40 vč. DPH) 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru s dodavatelem Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 

664 51 Šlapanice, IČO 25310119 s nabídkovou cenou 1 298 714 Kč bez DPH (1 571 443,94 vč. DPH),  

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26. 10. 2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
51. Informace o financování Císařských lázních Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 550/05/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě a příloze "Financování Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
52. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Speciální vozidla Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“, v rámci realizace projektu „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016388, 

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 551/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Speciální vozidla 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ dodavatele: 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, s nabídkovou  

cenou 2 989 436,36 Kč bez DPH (3 617 218,00 Kč vč. DPH) pro část 1. Osobní vozidla pro testovací tým 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 1 671 000,00 Kč bez DPH (2 021 910,00 Kč vč. DPH) pro část 2. Osobní vozidlo koroner 

 

Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary IČO 29066476, s nabídkovou  

cenou 1 460 209,09 Kč bez DPH (1 766 853,00 Kč vč. DPH) pro část 3. Užitkové terénní vozidlo 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 3 240 000,00 Kč bez DPH (3 920 400,00 Kč č vč. DPH) pro část 4. Vozidla pro přepravu osob. 

 

- schvaluje smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje“ dle návrhu. 

 



Usnesení ze 78. jednání RKK dne 09.05.2022  č. j. KK/1132/VZ/22 

 

09.05.2022  Strana 38 (celkem 40) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Speciální vozidla Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným 

dodavatelem: 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, s nabídkovou  

cenou 2 989 436,36 Kč bez DPH (3 617 218,00 Kč vč. DPH) pro část 1. Osobní vozidla pro testovací tým 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 1 671 000,00 Kč bez DPH (2 021 910,00 Kč vč. DPH) pro část 2. Osobní vozidlo koroner 

 

Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary IČO 29066476, s nabídkovou  

cenou 1 460 209,09 Kč bez DPH (1 766 853,00 Kč vč. DPH) pro část 3. Užitkové terénní vozidlo 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 3 240 000,00 Kč bez DPH (3 920 400,00 Kč č vč. DPH) pro část 4. Vozidla pro přepravu osob 

 

- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem: 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 1. Osobní vozidla 

pro testovací tým 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325,  

pro část 2. Osobní vozidlo koroner 

 

Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary IČO 29066476, pro část 3. Užitkové terénní 

vozidlo 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325,  

pro část 4. Vozidla pro přepravu osob pro očkovací týmy 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem: 

 Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, s nabídkovou  

cenou 2 989 436,36 Kč bez DPH (3 617 218,00 Kč vč. DPH) pro část 1. Osobní vozidla pro testovací tým 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 1 671 000,00 Kč bez DPH (2 021 910,00 Kč vč. DPH) pro část 2. Osobní vozidlo koroner 

 

Auto Eder s.r.o., Chebská 392/116b, 360 06 Karlovy Vary IČO 29066476, s nabídkovou  

cenou 1 460 209,09 Kč bez DPH (1 766 853,00 Kč vč. DPH) pro část 3. Užitkové terénní vozidlo 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, s nabídkovou 

cenou 3 240 000,00 Kč bez DPH (3 920 400,00 Kč č vč. DPH) pro část 4. Vozidla pro přepravu osob 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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53. Revokace části usnesení č. RK 348/03/21 a č. ZK 137/04/21 k projektu: „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby 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 552/05/22 
 

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

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ schváleného 

usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 137/04/21 ze dne 26.04.2021 ve smyslu Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace č. 117D03U000155 

 

- ruší část usnesení č. RK 348/03/21 ze dne 29.03.2021 ve znění: 

 

• schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v max. výši 

9.605.914 Kč vč. DPH, z toho 8.165.027 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných 

výdajů projektu EFRR), 480.296 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů 

projektu SR) a 960.591 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 „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby 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 A: Posílení 

vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, ve výši max. 9.605.914 Kč 

vč. DPH, z toho 8.165.027 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 

EFRR), 480.296 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu SR)  

a 960.591 Kč vč. DPH (10 % spoluúčast Karlovarského kraje) z Fondu budoucnosti popř. z úvěru 

 

• souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování projektu 

„Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši 960 591 Kč  

tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

Zbylá část usnesení č. RK 348/03/21 ze dne 29.03.2021 se nemění. 

 

- schvaluje předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v max. výši 

11.331.463,40 Kč vč. DPH, z toho 8.165.015 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných 

výdajů projektu z EU), 480.295 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů 

projektu ze státního rozpočtu), 960.590 Kč vč. DPH (10 % spolufinancování celkových uznatelných 

výdajů projektu z úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p. o.) a 1.725.563,40 Kč  

vč. DPH (spolufinancování nezpůsobilých výdajů projektu  ze schváleného 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 „Zvýšení připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 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 
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systém – zdravotnické záchranné služby krajů, aktivita A: Posílení vybavení základních složek IZS 

technikou, věcnými a ochrannými prostředky, ve výši max. 11.331.463,40 Kč vč. DPH,  

z toho 8.165.015 Kč vč. DPH (85 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - z EU), 

480.295 Kč vč. DPH (5 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu - ze státního 

rozpočtu), 960.590 Kč vč. DPH (10 % celkových uznatelných výdajů projektu z úvěru Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, p. o.) a 1.725.563,40 Kč vč. DPH (spolufinancování nezpůsobilých 

výdajů projektu  ze schváleného úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p. o.) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

projektu „Zvýšení připravenosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši 960 590 Kč 

vč. DPH tzn. 10 % celkových způsobilých výdajů realizace projektu z úvěru Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, p.o. a financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1.725.563,40 Kč  

vč. DPH ze schváleného úvěru Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p. o. 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r. Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

          hejtman        náměstek hejtmana 

 Karlovarského kraje 


