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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 79. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 12. května 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:19 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: Bc. Čekan, pí Monsportová 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení zrušení veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ 

v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby 

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

reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního 

programu, prioritní osa 06 React-EU, Schválení realizace zadávacího řízení 

nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v rámci realizace 

projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie  

na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, 

prioritní osa 06 React-EU 

RK 553/05/22 

2. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v rámci projektu „Císařské lázně – koncertní sál“  

RK 554/05/22 

3. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ na výkon technického dozoru v rámci projektu „Císařské lázně  

– koncertní sál“  

RK 555/05/22 

4. Projekt „Karlovarské inovační centrum“ – dočasné přerušení veškerých prací  

v rámci smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouva  

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 

RK 556/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Roberta Pisára 

- pí Markétu Monsportovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Schválení zrušení veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ v rámci 

realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU, Schválení realizace 

zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v rámci realizace projektu  

„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 553/05/22 
 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ v souladu s § 49 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů jako opatření  

k nápravě, z důvodu, že nelze pochybení zadavatele napravit jiným způsobem 

 

- ukládá řediteli MUDr. Jiřímu Smetanovi, činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení „Dodávka 

sanitních vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Antonín Zaschke, MBA 

- náhradníky hodnotící komise: Mgr. Jiří Klsák, Ing. Martin Kalina, Mgr. Antonín Jalovec,  

Mgr. Miloš Kukačka, DiS., Ing. Jitka Hloušková 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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2. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na výkon činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu „Císařské lázně  

– koncertní sál“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 554/05/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výjimku z článku VIII. předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 s názvem "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu na zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

v souvislosti s realizací stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ s možností zadat veřejnou 

zakázku malého rozsahu na služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů přímým zadáním konkrétnímu dodavateli, a to společnosti KONTROL s.r.o., 

se sídlem Okružní 345, 435 13 Meziboří, IČO 64651908 

 

- schvaluje příkazní smlouvu na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi v souvislosti s realizací stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ se společností 

KONTROL s.r.o., se sídlem Okružní 345, 435 13 Meziboří, IČO 64651908 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem příkazní smlouvy na výkon funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souvislosti s realizací stavby „Karlovy 

Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ se společností KONTROL s.r.o., se sídlem Okružní 345,  

435 13 Meziboří, IČO 64651908 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
3. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na výkon technického 

dozoru v rámci projektu „Císařské lázně – koncertní sál“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 555/05/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výjimku z čl. IX. předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 s názvem „Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ - zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovy Vary, 

Císařské lázně – koncertní sál“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

přímým zadáním konkrétnímu dodavateli, a to společnosti INVESTON s.r.o., Koptova 1230/7,  

360 01 Karlovy Vary, IČO 18226680 

 

- schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby 

„Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ se společností INVESTON s.r.o., Koptova 1230/7,  

360 01 Karlovy Vary, IČO 18226680 
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- schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací 

stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní sál“ se společností INVESTON s.r.o., Koptova 1230/7, 

360 01 Karlovy Vary, IČO 18226680 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem příkazní smlouvy na výkon 

technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovy Vary, Císařské lázně – koncertní 

sál“ se společností INVESTON s.r.o., Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary, IČO 18226680 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
4. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – dočasné přerušení veškerých prací v rámci smlouvy  

o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouva o poskytování služeb autorského dozoru 

projektanta 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 556/05/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dočasné přerušení veškerých prací v rámci smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace a smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 

 

- ukládá Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů, vydat pokyn dodavateli společnosti  

Energy Benefit Centre a.s., k dočasnému přerušení prací v rámci smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace a smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

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

          hejtman                     ověřovatel 

 Karlovarského kraje 

 

 

 

 


