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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 
 

z 82. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 23. května 2022  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do12:07 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek (od 10.11 hod. do 11.07 hod.) Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta,  

p. Pizinger (do 09:20 hod.), Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko,  

Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Jakobec, Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Blažek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Bracháček, Bc. Čekan (do 10:30 hod.), Ing. Jánská, Ing. Leichter, MBA,  

pí Monsportová, Mgr. Pavlíková, Ing. Raška 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic  

Karlovarského kraje, a.s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2021, způsob 

rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2021 

RK 560/05/22 

2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic  

Karlovarského kraje, a.s. – Rozhodnutí o vyplacení pohyblivé odměny členům 

představenstva za rok 2021 a vyplacení mimořádné odměny za rok 2021 dvěma 

členům představenstva 

RK 561/05/22 

3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic  

Karlovarského kraje, a.s. – Návrhy kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé 

odměny v roce 2022 pro členy představenstva 

RK 562/05/22 

4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.05.2022 RK 563/05/22 

5. Rozpočtové změny RK 564/05/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 565/05/22 

7. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední 

škola Karlovy Vary, p.o., na dofinancování pořízení interaktivních tabulí včetně 

notebooků 

RK 566/05/22 
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8. Změna účelu použití neinvestičního příspěvku organizaci Základní škola a střední 

škola Karlovy Vary, p. o., z pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství  

na pořízení 15 ks notebooků včetně příslušenství 

RK 567/05/22 

9. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2022 v rámci dotačního titulu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče“  

RK 568/05/22 

10. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Gymnázium 

Ostrov, p. o., z původního názvu "Havarijní stav podlahy tělocvičny" na nový název 

"Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

RK 569/05/22 

11. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický 

materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. 

Osobní ochranné pracovní prostředky“ 

RK 570/05/22 

12. Schválení výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 

transportní techniky sanitních vozidel“ 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 571/05/22 

13. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 RK 572/05/22 

14. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - Kotlíkové dotace III“ - změna zdroje vytápění v projektu 

číslo 3_01_1564 

RK 573/05/22 

15. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek 

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

KK02800/2021 

RK 574/05/22 

16. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření s majetkem státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví 

Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 383/1 v k.ú. Sokolov 

RK 575/05/22 

17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné  

u Tří Seker 

RK 576/05/22 

18. Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. MB Sprinter 318 CDI 36  

a VW Transporter T5 ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

RK 577/05/22 

19. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a služebnosti 

umístění stavby k pozemkům p. č. 403/1 a 425 v k.ú. Všeborovice, ve prospěch 

Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Dalovice 

RK 578/05/22 

20. Uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dohodě o narovnání 

se Správou státních hmotných rezerv 

RK 579/05/22 

21. Výpůjčka objektu bývalého domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvkové organizace, č. p. 318, který je součástí pozemku p. č. st. 472,  

včetně pozemků p. č. 1412/1 a 1421/2, vše v k. ú. Toužim, společnosti  

NECESO s.r.o., za účelem zřízení nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

RK 580/05/22 

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

do majetku obce Libavské Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9  

a 269/10 v k.ú. Libavské Údolí 

RK 581/05/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

RK 582/05/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

RK 583/05/22 

25. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní 

park odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

RK 584/05/22 

26. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

v období 2018 - 2022 

RK 585/05/22 
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27. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ RK 586/05/22 

28. Žádost o poskytnutí individuální dotace od Sdružení Ašska na zpracování "Studie 

hospodářských problémů regionu Ašska" 

RK 587/05/22 

29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy 

o dílo na provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa  

- Demolice nevyužívaného objektu K“ 

staženo 

30. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem - stanovení počtu náborových příspěvků 

RK 588/05/22 

31. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání 

odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji - rozhodnutí  

o žádostech 

RK 589/05/22 

32. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 

v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech 

RK 590/05/22 

33. Poskytnutí finančního daru spolku s názvem Čtení děti změní, z.s., na projekt 

"Pohádky pro děti z Ukrajiny" 

RK 591/05/22 

34. Informace o realizaci vzdělávací akce #NENECHSE – efektivní sebeobrana  

v praxi  

RK 592/05/22 

35. Zrušení školní jídelny a žádost o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol  

a školských zařízení u Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace 

RK 593/05/22 

36. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací 

smlouvy 

RK 594/05/22 

37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka  

Sluchátko, z.ú., na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem  

na Ukrajině 

RK 595/05/22 

38. Projekt „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 596/05/22 

39. Projekt „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 597/05/22 

40. Projekt „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ - schválení přípravy 

a realizace projektu 

RK 598/05/22 

41. Projekt „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 599/05/22 

42. Projekt „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

RK 600/05/22 

43. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ 

RK 601/05/22 

44. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

RK 602/05/22 

45. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Financování silnic II.  

a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2019 z příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

RK 603/05/22 

46. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice 

Toužim - Smilov“ 

RK 604/05/22 

47. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl 

Jeroným - Podstrání“ 

RK 605/05/22 

48. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý 

Rybník - Vojtanov“ 

RK 606/05/22 

49. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky 

Cheb, Podhrad“ 

RK 607/05/22 

50. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace silnice  

– průtah Aš“ 

RK 608/05/22 
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51. Uzavření dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

RK 609/05/22 

52. Záměr zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského  

kraje na základě smlouvy mezi Krajskou správou a údržbou silnic  

Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, 

a.s., jako zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b  

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

a předčasné ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014, ev. č. 01883/2014 

RK 610/05/22 

53. Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti  

na Kraslicku 

RK 611/05/22 

54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 612/05/22 

55. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 

Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC stroj kovo"  

RK 613/05/22 

56. Plán investic a plán oprav a údržby Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022 RK 614/05/22 

57. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – návrh smlouvy s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

RK 615/05/22 

58. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 RK 616/05/22 

59. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Muzeum Cheb, p. o., KK, na dofinancování akce "Obnova počítačové 

sítě" 

RK 617/05/22 

60. Dodatek č. 1 ke smlouvě o autorské dílo na realizaci časosběrného dokumentárního 

filmu "Císařské lázně" s KMB International Films s.r.o. 

RK 618/05/22 

61. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské knihovny Karlovy Vary RK 619/05/22 

62. Nominace zástupců a jejich náhradníků do Monitorovacího výboru Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021–2027 

RK 620/05/22 

63. Schválení přijetí daru šesti kusů videolaryngoskopů McGrath a schválení darovací 

smlouvy mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví  

a Karlovarským krajem 

RK 621/05/22 

64. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 staženo 

65. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol při výuce 

matematiky a schválení darování movitého majetku cizím školským subjektům 

RK 622/05/22 

66. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce 

oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

RK 623/05/22 

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

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Zabezpečení dopravních 

služeb pro účastníky výpravy Karlovarského kraje - Hry X. letní olympiády dětí  

a mládeže ČR 2022" 

RK 624/05/22 

68. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx navržené 

usnesení 

nebylo přijato 

69. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování 

realizace projektu „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ Střední 

odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 625/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Markétu Monsportovou 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

Rozšíření programu o: 

 

53. 

54. 

55. 

 

 

56. 

Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila  

a ČÁST 5 CNC stroj kovo" 

Plán investic a plán oprav a údržby Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022 

57. 

 

58. 

59. 

 

60. 

 

61. 

62. 

 

63. 

 

64. 

65. 

 

66. 

 

67. 

 

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

smlouvy s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 

Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Muzeum Cheb, p. o., KK, na dofinancování akce "Obnova počítačové sítě" 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o autorské dílo na realizaci časosběrného dokumentárního filmu 

"Císařské lázně" s KMB International Films s.r.o. 

Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské knihovny Karlovy Vary 

Nominace zástupců a jejich náhradníků do Monitorovacího výboru Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021–2027 

Schválení přijetí daru šesti kusů videolaryngoskopů McGrath a schválení darovací smlouvy 

mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a Karlovarským krajem 

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol při výuce matematiky  

a schválení darování movitého majetku cizím školským subjektům 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, 

zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi na výběr dodavatele akce "Zabezpečení dopravních služeb  

pro účastníky výpravy Karlovarského kraje - Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022" 

68. 

69. 

 

Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování realizace 

projektu „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ Střední odborné školy 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 
Staženo z programu: 

 

29. 

 

 

64. 

 

Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

na provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice 

nevyužívaného objektu K“ 

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 
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1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Řádná roční 

účetní závěrka za rok 2021, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 560/05/22 
 

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

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

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  

(dále jen „ÚSKK, a.s.“) 

 

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a.s., za rok 2021 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce za období  

od 01.01.2021 – 31.12.2021 ze dne 20.04.2022, vyhotovenou auditorskou společností Q - Audit, s.r.o., 

oprávnění č. 120, Mariánské Lázně, Mírové náměstí č. p. 136, auditorem Ing. Miloslavem Kučerou, 

oprávnění číslo 754 

 

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky  

ÚSKK, a.s., za rok 2021 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích za rok 2021 

 

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s., za rok 2021 

 

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2021 výši 556.873,09 Kč tak, že tento zisk se rozděluje  

v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a.s., takto: 

i) 5 % dosaženého zisku (tj. 27.843,65 Kč) bude, v souladu s článkem 32 stanov společnosti, použito  

na doplnění rezervního fondu společnosti 

ii) zbývající část zisku ve výši 529.029,44 Kč zůstane nerozdělena 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Rozhodnutí 

o vyplacení pohyblivé odměny členům představenstva za rok 2021 a vyplacení mimořádné odměny  

za rok 2021 dvěma členům představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 561/05/22 
 

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

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

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  

(dále jen „ÚSKK, a. s.“) 
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- rozhoduje o vyplacení pohyblivé a mimořádné odměny za rok 2021 pro předsedu představenstva 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Martina Leichtera, MBA, ve výši dle předloženého 

návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2021 pro místopředsedu představenstva společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Mgr. Davida Bracháčka, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé a mimořádné odměny za rok 2021 pro člena představenstva společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Pavla Rašku, ve výši dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Návrhy 

kritérií a podmínek pro stanovení pohyblivé odměny v roce 2022 pro členy představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 562/05/22 
 

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

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

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní společnosti 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice  

(dále jen ÚSKK, a.s.) 

 

- rozhoduje o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2022 dle předložených 

návrhů pro: 

a) Ing. Martina Leichtera, MBA, předsedu představenstva 

b) Mgr. Davida Bracháčka, místopředsedu představenstva 

c) Ing. Pavla Rašku, člena představenstva 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 01-03/2022 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 
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4. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.05.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 563/05/22 
 

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

k datu 23.05.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 23.05.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
5. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 564/05/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 2592022 

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

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 14.316 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných 

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

Jedná se o vratku z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

na projekty využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013768) 

realizovaného příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum.  

 

Rozpočtovou změnu č. 260/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 35.509.103,39 Kč do rozpočtu  

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu přijetí účelové 

investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  

na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje na rok 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 261/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši 631.324 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí  

České republiky na výkon sociální práce v roce 2022 s výjimkou agendy sociálně - právní ochrany dětí. 

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů zaměstnanců vykonávajících činnost sociální práce.  

 

 

Rozpočtovou změnu č. 262/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000 Kč z běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru 

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

Příspěvků cizím subjektům tohoto odboru na poskytnutí individuální dotace pro příspěvkovou organizaci 

zřizovanou obcí Základní škola jazyků Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu 

nákladů spojených s účastí školního týmu na světovém finále soutěže FIRST LEGO League v Houstonu  

ve Spojených státech amerických.  

 

Rozpočtovou změnu č. 263/2022 

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

ve výši 5.269 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353  

(přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované 
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obcí v oblasti školství Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 jako odvod za porušení rozpočtové kázně  

při nakládání s fondem kulturních a sociálních potřeb v roce 2020. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 264/2022 

- snížení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

o částku 112.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace poskytnuté  

v roce 2022 k naplnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění neinvazivního 

RT-PCR testování dětí a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Finanční prostředky byly 

vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství Základní 

škola Luby, okres Cheb.  

 

Rozpočtovou změnu č. 265/2022 

- snížení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

o částku 238.800 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace poskytnuté  

v roce 2022 k naplnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění neinvazivního 

RT-PCR testování dětí a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří. Finanční prostředky byly 

vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí v oblasti školství Základní 

škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov. 

 

Rozpočtová změna č. 266/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

o částku 20.785,10 Kč z titulu zapojení příjmu do rozpočtu tohoto odboru z přijatého pojistného plnění  

za poškození sloupků na nově vybudovaném úseku cyklostezky Dalovice-Všeborovice, II. etapa.  

Finanční prostředky budou použity na opravu těchto sloupků. 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 565/05/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 5. 2022 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola Karlovy 

Vary, p.o., na dofinancování pořízení interaktivních tabulí včetně notebooků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 566/05/22 
 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p.o., 

ve výši 132.753,60 Kč na dofinancování pořízení interaktivních tabulí včetně notebooků 
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Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Změna účelu použití neinvestičního příspěvku organizaci Základní škola a střední škola  

Karlovy Vary, p. o., z pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství na pořízení 15 ks notebooků 

včetně příslušenství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 567/05/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední 

škola Karlovy Vary, p. o., ve výši 257.000 Kč z pořízení 15 ks stolních počítačů včetně příslušenství  

na pořízení 15 ks notebooků včetně příslušenství 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Poskytnutí dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci 

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

provozování domácí hospicové péče“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 568/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje - schválit poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče“ v celkové výši 3 150 000 Kč  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
10. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p. o.,  

z původního názvu "Havarijní stav podlahy tělocvičny" na nový název "Revitalizace tělocvičny 

Gymnázia Ostrov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 569/05/22 
 

- schvaluje změnu názvu schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci  

Gymnázium Ostrov, p. o., z původního názvu "Havarijní stav podlahy tělocvičny" na nový název 

"Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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11. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Spotřební zdravotnický materiál  

pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní 

prostředky“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 570/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Spotřební zdravotnický 

materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje část C. Osobní ochranné pracovní 

prostředky“: 

dodavatele č. 5. KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 95804 Partizánske, IČO 43959954,  

s nabídkovou cenou 2 255 500,00 Kč bez DPH za 2 roky plnění na základě rámcové dohody 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní prostředky“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření rámcové smlouvy na veřejnou zakázku „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, část C. Osobní ochranné pracovní prostředky“  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem  

KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 95804 Partizánske, IČO 43959954, s nabídkovou  

cenou 2 255 500,00 Kč bez DPH za 2 roky plnění 

 

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

smlouvy s vybraným dodavatelem KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 95804 Partizánske,  

IČO 43959954 

 

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

s vybraným dodavatelem KORAKO plus, s.r.o., se sídlem Bielická 369, 95804 Partizánske, IČO 43959954 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
12. Schválení výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka transportní 

techniky sanitních vozidel“ 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 571/05/22 
 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Dodávka transportní 

techniky sanitních vozidel“ dodavatele MEDIROL s.r.o., se sídlem Na Strži 126/4, 140 00 Praha,  

IČO 64506592, s nabídkovou cenou 421 230,00 Kč bez DPH (509 688,30 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka transportní techniky sanitních vozidel“  

s vybraným dodavatelem MEDIROL s.r.o., se sídlem Na Strži 126/4, 140 00 Praha, IČO 64506592,  

s nabídkovou cenou 421 230,00 Kč bez DPH (509 688,30 Kč vč. DPH) 
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- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem MEDIROL s.r.o., se sídlem Na Strži 126/4, 140 00 Praha, IČO 64506592 

 

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

dodavatelem MEDIROL s.r.o., se sídlem Na Strži 126/4, 140 00 Praha, IČO 64506592, s nabídkovou cenou 

421 230,00 Kč bez DPH (509 688,30 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 572/05/22 
 

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2021 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Roční zprávu o stavu požární ochrany 

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Zodpovídá: Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
14. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - Kotlíkové dotace III“ - změna zdroje vytápění v projektu číslo 3_01_1564 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 573/05/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1564 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

15. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 

investiční dotace s evidenčním číslem KK02800/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 574/05/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZÚ_01_957 dle návrhu 

 

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

s evidenčním číslem KK02800/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02800/2021 
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Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
16. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření s majetkem 

státu Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 383/1  

v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 575/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku 

p.č. 383/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3742-2155/2020 z původního pozemku p.č. 383/1 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 383/4 o výměře 190 m2, v k.ú. Sokolov, formou 

kupní smlouvy mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem: 

Žákovská 716, 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 101.460,00 Kč, která byla stanovena ve výši ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého  

posudku č. 131/2022, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky do vlastnictví 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední školu živnostenskou 

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

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace  

 

 
17. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– části pozemků p.p.č. 766/4 a st.p.č. 100 v k.ú. Krásné u Tří Seker 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 576/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku 

p.p.č. 766/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 442-3/2022 z původního pozemku p.p.č. 766/4  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 766/14 o výměře 3 m2, v k.ú. Krásné u Tří Seker 

a obci Tři Sekery, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx, 

PSČ xxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 578-21/2022  

ze dne 15.03.2022 ve výši 180 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů 

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku 

st.p.č. 100, která byla oddělena geometrickým plánem č. 442-3/2022 z původního pozemku st.p.č. 100  

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2834 o výměře 8 m2, v k.ú. Krásné u Tří Seker  

a obci Tři Sekery, a to formou kupní smlouvy mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxx, 

PSČ xxxxxxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 578-21/2022  

ze dne 15.03.2022 ve výši 490 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví 

xxxxxxxxx a xxxxxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

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 

 

 
18. Schválení prodeje nepotřebných vozidel zn. MB Sprinter 318 CDI 36 a VW Transporter T5  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 577/05/22 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebných 

vozidel a to: 

1. vozidlo zn. MB Sprinter 318 CDI 36, RZ 2K2 1897, rok výroby 2007, v pořizovací hodnotě  

3.967.212,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně),  

a zájemcem xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou 

cenu 111.500,00 Kč. 

2. vozidlo zn. VW Transporter T5, RZ 2K4 0288, rok výroby 2008, v pořizovací hodnotě 3.506.689,00 Kč, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem  

xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou  

cenu ve výši 45.000,00 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 156.500,00 Kč získané prodejem nepotřebných 

vozidel, specifikovaných v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

podpisem předmětných kupních smluv, dle návrhu. 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
19. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty a služebnosti umístění stavby  

k pozemkům p. č. 403/1 a 425 v k.ú. Všeborovice, ve prospěch Karlovarského kraje  

mezi Karlovarským krajem a obcí Dalovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 578/05/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty a služebnosti umístění stavby spočívající 

v právu umístit a dále provozovat stavbu cyklostezky vybudovanou v rámci akce "Cyklostezka podél Ohře: 

Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice" na pozemcích p. č. 403/1 a 425  

v k.ú. Všeborovice, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 519-263/2020, na dobu 

životnosti stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako stranou oprávněnou), a obcí Dalovice, se sídlem Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice,  

IČO 00573213 (jako stranou povinnou), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty a služebnosti umístění 

stavby spočívající v právu umístit a dále provozovat stavbu cyklostezky vybudovanou v rámci akce 

"Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice" na pozemcích 

p. č. 403/1 a 425 v k.ú. Všeborovice, rozsah služebnosti je vymezen geometrickým plánem č. 519-263/2020, 

na dobu životnosti stavby, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, 

IČO 70891168 (jako stranou oprávněnou), a obcí Dalovice, se sídlem Hlavní 82/25, 362 63  Dalovice,  

IČO 00573213 (jako stranou povinnou), dle návrhu 

 

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

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty  

a služebnosti umístění stavby v k.ú. Všeborovice 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
20. Uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a dohodě o narovnání se Správou 

státních hmotných rezerv 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 579/05/22 
 

- souhlasí s úkony provedenými v rámci nouzového stavu, vyhlášeného Vládou České republiky  

usnesením č. 147 ze dne 2. března 2022, na období od 4. března do 31. května 2022, a to s uzavřením 

dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a dohodě o narovnání ze dne 21.03.2022 a s uzavřením dodatku č. 2  

ke smlouvě o výpůjčce a dohodě o narovnání ze dne 09.05.2022, s Českou republikou – Správou státních 

hmotných rezerv, se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, IČO 48133990, v rámci řízení 

Krizového štábu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
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Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
21. Výpůjčka objektu bývalého domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové 

organizace, č. p. 318, který je součástí pozemku p. č. st. 472, včetně pozemků p. č. 1412/1 a 1421/2,  

vše v k. ú. Toužim, společnosti NECESO s.r.o., za účelem zřízení nouzového ubytování pro uprchlíky 

z Ukrajiny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 580/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o neuzavření smlouvy o výpůjčce se společností NECESO s.r.o.,  

IČO 08068917, se sídlem Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň, na pozemek p. č. st. 472, jehož součástí je stavba 

s č. p. 318 (objekt občanského vybavení), o výměře 3.700 m2, pozemek p.č. 1412/1, druh pozemku ostatní 

plocha, o výměře 3.912 m2 a pozemek p.č. 1421/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 2.291 m2,  

vše zapsáno na LV č. 1869 pro k. ú. a obec Toužim u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Karlovy Vary, za účelem zřízení nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, a to z důvodu 

nesplnění podmínek stanovených usnesením Rady Karlovarského kraje RK č. 413/04/22 ze dne 7. 4. 2022 

 

- ukládá odboru správa majetku informovat písemně společnost NECESO s.r.o., IČO 08068917, se sídlem 

Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň, o nesplnění podmínek k uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení  

Rady Karlovarského kraje RK č. 413/04/22 ze dne 7. 4. 2022 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

Libavské Údolí - pozemky p.č. 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9 a 269/10 v k.ú. Libavské Údolí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 581/05/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 269/5 o výměře 18 m2, p.č. 269/6 

o výměře 17 m2, p.č. 269/7 o výměře 1 m2, p.č. 269/8 o výměře 21 m2, p.č. 269/9 o výměře 30 m2  

a p.č. 269/10 o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Libavské Údolí konkrétnímu zájemci obci Libavské Údolí,  

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

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

Libavské Údolí č. p. 110, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259462 (jako obdarovaný na straně druhé), 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci 

na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce 

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

Libavské Údolí, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 

p.č. 269/5 o výměře 18 m2, p.č. 269/6 o výměře 17 m2, p.č. 269/7 o výměře 1 m2, p.č. 269/8 o výměře  

21 m2, p.č. 269/9 o výměře 30 m2 a p.č. 269/10 o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Libavské Údolí konkrétnímu 

zájemci obci Libavské Údolí, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně 

jedné), a obcí Libavské Údolí, se sídlem Libavské Údolí č. p. 110, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří,  
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IČO 00259462 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Libavské Údolí, 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 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 582/05/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21410, pozemky p.p.č. 671/2 a p.č. 681/1  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 111-6605/2022 ze dne 25.02.2022 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21222, pozemek p.č. 26/1 v k.ú. Milhostov,  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 225-7179/2022 ze dne 16.03.2022 (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 silnicím č. III/21316 a III/21315, pozemky p.p.č. 744  

a p.p.č. 753/1 v k.ú. Polná u Hazlova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě 

plné moci společností SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 225-064/2021 ze dne 22.09.2021 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21240, pozemky p.p.č. 1549/14 a p.p.č. 

1549/13 v k.ú. Plesná, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 814-3951/2020 ze dne 18.09.2020 (umístění 

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

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21325, pozemek p.p.č. 648/1 v k.ú. Františkovy 

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 1517-3585/2021 ze dne 26.02.2021 (umístění 
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inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21318, pozemek p.p.č. 3853 v k.ú. Aš,  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., 

dle geometrického plánu č. 4522-1/2022 ze dne 03.01.2022 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce 

plynovodu), 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 

 

- 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 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 583/05/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 856/2 v k.ú. Krásné  

u Tří Seker, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 443-6328/2022 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/20173, pozemek p.p.č. 879/1 v k.ú. Tři Sekery 

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

SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 316-4/2021 ze dne 12.01.2021 (umístění inženýrských  

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/213, pozemek p.p.č. 1693/1 v k.ú. Hazlov,  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o., 

dle geometrického plánu č. 940-2218/2021 ze dne 01.06.2021 (umístění inženýrských sítí – plynovodní 

přípojka), 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 

 

- 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 

 

 



Usnesení z 82. jednání RKK dne 23.05.2022   č. j. KK/1184/VZ/22 

 

23.05.2022  Strana 19 (celkem 42) 

 

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 

 

 
25. Žádost obce Doupovské Hradiště o poskytnutí individuální dotace na projekt „Pietní park 

odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 584/05/22 
 

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

obci Doupovské Hradiště na projekt „Pietní park odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

ekvivalentem 200.000 EUR dle aktuálního přepočtu dle kurzu Evropské centrální banky stanoveného ke dni 

podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, maximálně však ve výši 5.200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit, Ing. Víta Hromádko, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace obci Doupovské Hradiště 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 202/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 5.200.000 Kč do rozpočtu kapitálových 

výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2022, kapitoly příspěvky 

cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určené na poskytnutí individuální investiční dotace obci 

Doupovské Hradiště na vybudování Pietního parku odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti,  

jehož součástí bude výstavba kremační pece a obřadní síně. 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. 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
26. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 - 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 585/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zprávu o uplatňování Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 – 2022 v souladu s § 42 odst. 3  

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout na základě schválené Zprávy  

o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018 – 2022 o pořízení  

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje zkráceným postupem podle § 42a a 42b 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
27. Závazný příslib financování projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 586/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  
- účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 3“ podávaného v rámci Operačního programu 

Jan Amos Komenský 

- účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 

v projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

- zařazení projektu „Smart Akcelerátor 3“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 55 000 000 Kč 

- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování přípravy 

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 18 500 000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných nákladů projektu na první rok 

- vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 8 250 000 Kč, tzn. 15 % celkových 

uznatelných nákladů projektu 

- pověření Patrika Pizingera, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového 

řízení, podpisem všech relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ podávaného v rámci 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

- pověření Ing. Jany Bělohoubkové (odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování 

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ v elektronické systému pro podávání  

a administraci žádostí, vč. podpisu žádosti o dotaci 

- jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Žádost o poskytnutí individuální dotace od Sdružení Ašska na zpracování "Studie hospodářských 

problémů regionu Ašska" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 587/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Sdružení Ašska na zpracování 

studie hospodářských problémů regionu Ašska, IČO 69459401, ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením Ašska,  

IČO 69459401, na zpracování studie hospodářských problémů regionu Ašska ve výši 200.000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 253/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům  

ve výši ± 200.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na poskytnutí 

neinvestiční individuální dotace svazku obcí Sdružení Ašsko na zpracování dokumentu Studie 

hospodářských problémů regionu Ašska. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
29. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

na provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa - Demolice nevyužívaného 

objektu K“ 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
30. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových  

organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem - stanovení počtu náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 588/05/22 
 

- schvaluje počet náborových příspěvků připadající na konkrétní příspěvkovou organizaci vykonávající 

činnost základní školy či střední školy zřizovanou Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

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

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
31. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné 

kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí  

nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 589/05/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji 

příspěvkovým organizacím v celkové výši 150.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

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

Programu na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji v celkové  

výši 150.000 Kč s příspěvkovými organizacemi uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 252/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 150.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, které jsou určeny jako neinvestiční dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 

v Karlovarském kraji. Finanční prostředky budou poskytnuty příspěvkové organizaci Karlovarského kraje 

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, ve výši 75.000 Kč, a dále příspěvkovým organizacím 

zřizovaným obcemi Karlovarského kraje, a to 2. základní škola Cheb, Májová 14, ve výši 12.500 Kč, 

Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, ve výši 25.000 Kč a Základní škola J. A. Komenského 

Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, ve výši 37.500 Kč. 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
32. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence rizikového chování dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 590/05/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským 

krajem a obcemi v celkové výši 500.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže s příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol a školských 

zařízení zřizovanými Karlovarským krajem a obcemi uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 254/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 500.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže v Karlovarském kraji.  

Finanční prostředky budou poskytnuty jako neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím zřizovaným 

obcemi: 

- Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19 ve výši 45.000 Kč 

- 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 ve výši 45.000 Kč 

- Základní škola Nová Role ve výši 38.262 Kč 

- Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 ve výši 45.000 Kč 

- Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov ve výši 36.000 Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 ve výši 25.192 Kč 

a dále příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem: 

- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 45.000 Kč 

- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb ve výši 40.000 Kč 

- Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary ve výši 45.000 Kč 
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- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 10.000 Kč 

- Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 40.600 Kč 

- Gymnázium Cheb ve výši 45.000 Kč 

- Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve výši 39.946 Kč 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
33. Poskytnutí finančního daru spolku s názvem Čtení děti změní, z.s., na projekt "Pohádky pro děti 

z Ukrajiny" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 591/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru spolku Čtení děti změní, z.s. (IČO 08150087), na projekt "Pohádky 

pro děti z Ukrajiny" v celkové výši 50.000 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 255/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 50.000 Kč 

z neinvestičních výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do rozpočtu Příspěvků cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí finančního daru pro subjekt Čtení děti změní, z.s., na financování 

projektu „Pohádky pro děti z Ukrajiny“ 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a spolkem Čtení děti změní, z.s.,  

dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem darovací smlouvy 

 

- 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 

 

 
34. Informace o realizaci vzdělávací akce #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 592/05/22 
 

- bere na vědomí informaci o realizaci vzdělávací akce #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi 

 

- schvaluje pokračování vzdělávací akce #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi pro školní  

rok 2022/2023 
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- schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč příspěvkovým organizacím 

vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 256/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč  

v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000 Kč  

na realizace vzdělávací akce s názvem #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi v rámci jejího 

pokračování ve školním roce 2022/2023 níže uvedeným příspěvkovým organizacím zřizovaným 

Karlovarským krajem: 

- Gymnázium Aš 

- Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 

- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- Střední škola logistická Dalovice 

- Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  

Karlovy Vary 

- Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary 

- Integrovaná střední škola Cheb 

- Střední lesnická škola Žlutice 

- Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 

- Hotelová škola Mariánské Lázně 

 

- 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 

 

 
35. Zrušení školní jídelny a žádost o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení u Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 593/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. srpna 2022 

zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, 

příspěvková organizace, včetně příslušné změny bodu 2. „Hlavní účel a předmět činnosti“ zřizovací listiny 

a změnu ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává  

k hospodaření, včetně vydání dodatku č. 25, dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2022 zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost 

vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace,  

na adrese Kounice 605/5, 357 31 Horní Slavkov 

 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2022 zrušení následujících oborů vzdělání ve střední škole, jejíž činnost 

vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace 

- 23-51-E/01 Strojírenské práce, denní forma vzdělávání 

- 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní forma vzdělávání 

- 36-67-H/01 Zedník, denní forma vzdělávání 

- 36-52-H/01 Instalatér, denní forma vzdělávání 

- 36-47-M/01 Stavebnictví, denní forma vzdělávání 

- 36-45-M/01 Technická zařízení budov, denní forma vzdělávání 

- 26-45-M/01 Telekomunikace, denní forma vzdělávání 
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- schvaluje s účinností od 1. srpna 2022 zrušení míst poskytování služeb domova mládeže, jehož činnost 

vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, na adresách 

Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov, a T. G. Masaryka 18/62, 357 33 Loket 

 

- schvaluje s účinností od 1. srpna 2022 navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže, 

jehož činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková 

organizace, ze 119 na 206 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele 

o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje  

a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
36. Vesnice roku - průběžná informace, vyhlášení a schválení vzorové darovací smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 594/05/22 
 

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

o vyhlášení, organizačním zajištění a přihlášených obcích v rámci krajského kola soutěže  

Vesnice roku 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na rozdělení finančního 

ohodnocení zúčastněným obcím v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 dle přílohy č. 1 a použití 

finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizací a vyhlášením krajského kola soutěže 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh vzorové darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 a návrh vzorové účelové darovací smlouvy dle přílohy č. 3 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 258/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 490.000 Kč  

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

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění finančního ocenění, úhradu 

nákladů na organizaci krajského kola soutěže a na reprezentování vítězné obce a Karlovarského kraje  

v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2022 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Terapeutická linka Sluchátko, z.ú.,  

na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem na Ukrajině 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 595/05/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Terapeutická linka Sluchátko, z.ú., IČO 09497595,  
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se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha, na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem  

na Ukrajině, ve výši 50 000 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Terapeutická linka  

Sluchátko, z.ú., IČO 09497595, na terapeutickou péči pro osoby zasažené válečným konfliktem na Ukrajině, 

ve výši 50 000 dle přílohy č. 3 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
38. Projekt „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 596/05/22 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu  

„II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“ ve výši max. 150.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových způsobilých výdajů projektu 

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“  

ve výši max. 22.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
39. Projekt „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 597/05/22 
 

- schvaluje 

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/210 

Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši max. 48.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových způsobilých výdajů projektu 

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným  

- Podstrání“ ve výši max. 7.200.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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40. Projekt „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 598/05/22 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu  

„II/213 Modernizace silnice Starý Rybník – Vojtanov“ ve výši max. 58.000.000 Kč,  

tzn. 100 % předpokládaných celkových způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník  

– Vojtanov“ ve výši max. 8.700.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
41. Projekt „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 599/05/22 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu  

„II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši max. 33.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových způsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ 

ve výši max. 4.950.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 

42. Projekt „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 600/05/22 
 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu  

„II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových způsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“  

ve výši max. 21.750.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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43. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 601/05/22 
 

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 12. 6. 2022 dle návrhu 

 

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

3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 12. 6. 2022 do příslušných smluv k zajištění dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
44. Smlouva č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 602/05/22 
 

- souhlasí s návrhem smlouvy č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu, včetně nabytí finančních prostředků  

podle této smlouvy, za podmínky, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválí závazek uvedený v čl. 7 

odst. 19 této smlouvy 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek uvedený v čl. 7 odst. 19  

smlouvy č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených  

na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji v roce 2022 pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, člena zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem smlouvy  

č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

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

kroky směřující k uzavření smlouvy č. 35/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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45. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Financování silnic II. a III. třídy – KSÚS 

Karlovarského kraje“ realizované v roce 2019 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 603/05/22 
 

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „Financování silnic II.  

a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2019 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

- pověřuje člena zastupitelstva, pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem Závěrečného vyhodnocení akce: 

„Financování silnic II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2019 z příspěvku  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
46. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 604/05/22 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ve výši max. 150.000.000 Kč, tzn. 100 %  

celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“  

ve výši max. 22.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ podávaného do Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ředitele Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ve výši max. 150.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim - Smilov“ ve výši  

max. 22.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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47. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice důl  

Jeroným - Podstrání“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 605/05/22 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši max. 48.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“  

ve výši max. 7.200.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ředitele Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši max. 48.000.000 Kč, tzn. 100 %  

celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“ ve výši  

max. 7.200.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
48. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/213 Modernizace silnice Starý  

Rybník - Vojtanov“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 606/05/22 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ve výši max. 58.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“  

ve výši max. 8.700.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 
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- jmenuje vedoucím projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ředitele Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ve výši max. 58.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/213 Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov“ ve výši  

max. 8.700.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
49. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, 

Podhrad“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 607/05/22 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši max. 33.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši  

max. 4.950.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ podávaného do Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ředitele Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši max. 33.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad“ ve výši  

max. 4.950.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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50. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 608/05/22 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „II/217 modernizace silnice – průtah Aš“ do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „II/217 modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100,00 % celkových 

uznatelných výdajů projektu  

c) s vlastním spolufinancováním projektu „II/217 modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši  

max. 21.750.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

žádosti o dotaci pro projekt „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ podávaného do Integrovaného 

regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ ředitele Krajské správy a údržby 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100,00 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/217 modernizace silnice – průtah Aš“ ve výši  

max. 21.750.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
51. Uzavření dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 609/05/22 
 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu a schvaluje nabytí finančních 

prostředků podle této smlouvy 

 

- schvaluje rozdělení celkové finanční alokace ve výši 180.107.103,39 Kč, kdy na investiční akce bude 

využito 136.309.103,39 Kč a na neinvestiční akce 43.798.000 Kč 

 

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, přijetím 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci jmenovitých 

akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v roce 2022 
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- pověřuje člena zastupitelstva, pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě 

o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022  

dle předloženého návrhu 

 

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

kroky směřující k uzavření dodatku č. 35S/2022/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
52. Záměr zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje na základě smlouvy 

mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou 

silnic Karlovarského kraje, a.s., jako zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b  

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

ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v oblasti údržby 

komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014, ev. č. 01883/2014 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 610/05/22 
 

- schvaluje záměr zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje na základě smlouvy 

mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic 

Karlovarského kraje, a.s., jako zhotovitelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a předčasné ukončení Smlouvy 

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014, ev. č. 01883/2014 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p. o., učinit všechny potřebné právní kroky 

směřující k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v průběhu roku 2022 s účinností smlouvy 

nejpozději od 01.01.2023 

 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje učinit všechny 

potřebné právní kroky směřující k předčasnému ukončení Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby  

za závazek veřejné služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje  

ze dne 16.09.2014, ev. č. 01883/2014, a to nejpozději k 31.12.2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
53. Žádost o individuální dotaci - Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 611/05/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Dobrovolnému svazku měst a obcí Kraslicka, IČO 64844056,  

na projekt "Podpora autobusové dopravní obslužnosti na Kraslicku" ve výši 250.000 Kč dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
54. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 612/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 104.000 Kč 

subjektům dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v celkové výši 104.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 257/2022 – zapojení nedaňových příjmů ve výši 627.997,30 Kč z titulu 

obdržených vratek finančních prostředků od sportovních subjektů do rozpočtu běžných výdajů kapitoly 

příspěvky cizím subjektům Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

na individuální dotace v oblasti sportu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 580.000 Kč subjektům dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 580.000 Kč  

se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 3 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, 

zveřejnit přehled schválených individuálních dotací na internetových stránkách kraje a realizovat veškeré 

další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
55. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila  

a ČÁST 5 CNC stroj kovo"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 613/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC stroj kovo" 

pro "ČÁST 4 Rozřezávací pila", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 3 
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- AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8, 742 21 Kopřivnice, IČO 60724579, s nabídkovou cenou 

1.334.870 Kč bez DPH (1.615.192,70 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na "ČÁST 4 Rozřezávací pila" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC 

stroj kovo" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na "ČÁST 4 Rozřezávací pila" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila  

a ČÁST 5 CNC stroj kovo" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení  

s vybraným dodavatelem AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8, 742 21 Kopřivnice, IČO 60724579, 

s nabídkovou cenou 1.334.870 Kč bez DPH (1.615.192,70 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony pojené 

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8,  

742 21 Kopřivnice, IČO 60724579 

 

- pověřuje Mgr. Michala Vachovce, ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem AXIMA MORAVA s.r.o., Záhumenní 493/8,  

742 21 Kopřivnice, IČO 60724579 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC stroj kovo" 

pro "ČÁST 5 CNC stroj kovo", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2  

- PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927, s nabídkovou 

cenou 486.729 Kč bez DPH (588.942,09 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila a ČÁST 5 CNC 

stroj kovo" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na "ČÁST 5 CNC stroj kovo" veřejné zakázky "Pořízení strojů v rámci 

projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji – ČÁST 4 Rozřezávací pila  

a ČÁST 5 CNC stroj kovo" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení  

s vybraným dodavatelem PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín, 436 03 Litvínov,  

IČO 28683927, s nabídkovou cenou 486.729,- Kč bez DPH (588.942,09 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony pojené 

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, Chudeřín,  

436 03 Litvínov, IČO 28683927 

 

- pověřuje Mgr. Michala Vachovce, ředitele Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem PEDDY Group s.r.o., Podkrušnohorská 240, 

Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO 28683927 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy  

stavební Karlovy Vary 
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56. Plán investic a plán oprav a údržby Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 614/05/22 
 

- schvaluje plán investic Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022 dle návrhu 

 

- schvaluje plán oprav a údržby Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022 dle návrhu 

 

- schvaluje realizaci investiční akce „Revitalizace 2. NP pavilonu D“ z rozpočtu Karlovarského kraje  

v max. výši 21,2 mil. Kč vč. DPH za podmínky, že případné vzniklé dodatečné výdaje spojené s investiční 

akcí budou hrazeny z rozpočtu Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

- pověřuje odbor investic realizací investiční akce „Revitalizace 2. NP pavilonu D“ 

 

- pověřuje odbor investic nárokováním finančních prostředků ve výši 5,2 mil. Kč v návrhu rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2023 

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Bureš Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

 
57. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – návrh 

smlouvy s cenou vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 615/05/22 
 

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

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

a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věcech kraje jako 

jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem  

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- projednala a schvaluje v souladu s čl. 9. písm. q) Stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh kupní 

smlouvy mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a společností Siemens Healthcare, s. r. o.,  

IČO 04179960, se sídlem Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4, na částku 24.123.770 Kč vč. DPH 

(19.937.000 Kč bez DPH) s předmětem plnění - dodávkou počítačové tomografie CT pro nemocnici  

v Chebu 

 

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

 

 
58. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 616/05/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účetní závěrku  

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského 

kraje za rok 2021, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek rozpočtového 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 takto: 

- Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5)             9.869.446.255,23 Kč 

- Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5)             9.465.532.262,96 Kč 

- Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)                403.913.992,27 Kč 

- Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10)               2.014.231.698,16 Kč 

- Z toho:  

- Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 11)           1.095.237.870,83 Kč 

- Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 59)                918.993.827,33 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o vázaných finančních 

prostředcích z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 1.095.237.870,83 Kč  

v souladu s účelem dle tabulky č. 1 řádků 13 až 15, řádků 17 až 48, řádků 50 až 57 a dle tabulky č. 2 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
59. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Muzeum Cheb, p. o., KK, na dofinancování akce "Obnova počítačové sítě" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 617/05/22 
 

- schvaluje změnu použití části schváleného příspěvku do fondu investic ve výši 1.300.000 Kč příspěvkové 

organizaci Muzeum Cheb, p. o., KK, z původní akce "Etnografická expozice - Nová expozice"  

na dofinancování akce "Obnova počítačové sítě" 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
60. Dodatek č. 1 ke smlouvě o autorské dílo na realizaci časosběrného dokumentárního filmu 

"Císařské lázně" s KMB International Films s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 618/05/22 
- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o autorské dílo na realizaci časosběrného dokumentárního filmu 

"Císařské lázně" s KMB International Films s.r.o., ev. číslo KK02367/2021, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 267/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 285.814 Kč, 

a to z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu kapitálových výdajů tohoto odboru.  

Finanční prostředky jsou určeny na 2D animaci v rámci realizace audiovizuálního díla celovečerního 

sběrného dokumentu Císařské lázně. 

 

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

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o autorské dílo na realizaci časosběrného dokumentárního filmu 

"Císařské lázně" s KMB International Films s.r.o., ev. číslo KK02367/2021 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 



Usnesení z 82. jednání RKK dne 23.05.2022   č. j. KK/1184/VZ/22 

 

23.05.2022  Strana 38 (celkem 42) 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
61. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Krajské knihovny Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 619/05/22 
 

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. KK/195/KN/21 - 15, provedené odborem interního 

auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy 

Vary za období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a období účetně a věcně související 

 

- ukládá příspěvkové organizaci Krajská knihovna Karlovy Vary odvod v celkové výši 19.364,17 Kč  

do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně, a to na základě kontrolních zjištění 

uvedených v důvodové zprávě 

 

- ukládá odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené s uložením 

odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
62. Nominace zástupců a jejich náhradníků do Monitorovacího výboru Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021–2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 620/05/22 
 

- schvaluje následující nominaci na pozici řádného člena Monitorovacího výboru Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021–2027:  

Patrik Pizinger, radní Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení 

Bc. Pavel Čekan, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Ing. Jan Novotný, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena Monitorovacího výboru Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021–2027:  

Ing. Jana Bělohoubková, MPA, vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje,  

odbor regionálního rozvoje 

Ing. Vendula Šnajdrová, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 

Mgr. Tomáš Linda, MBA., předseda představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje 

 

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

 

 
63. Schválení přijetí daru šesti kusů videolaryngoskopů McGrath a schválení darovací smlouvy  

mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 621/05/22 
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- schvaluje přijetí daru šesti videolaryngoskopů McGrath v celkové pořizovací hodnotě 254 258,34 Kč 

formou darovací smlouvy mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví, se sídlem  

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341 a Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, na základě usnesení  

č. RK 534/05/15 ze dne 25. 5. 2015 podpisem předmětné darovací smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
64. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
65. Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol při výuce matematiky a schválení 

darování movitého majetku cizím školským subjektům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 622/05/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi spočívající v možnosti přímého zadání veřejné 

zakázky na realizaci "Školení k výukové metodě Abaku" dodavateli AL.21 s.r.o. (IČO 04241126)  

za cenu 370.575 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnickým osobám 

vykonávajícím činnost základních škol v Karlovarském kraji v jednotlivých případech v pořizovací hodnotě 

15.025 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana podpisem předmětných darovacích smluv 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru správa majetku realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z přijatého usnesení 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

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

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
66. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, 

zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 623/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, 

zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka 

společnosti IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice, IČO 24257311, s nabídkovou cenou 

15.606.550,42 Kč včetně DPH 
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- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku ZŠ Ostrov Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně 

rekonstrukce terasy, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem společností IVPS Group s.r.o., 

Nádražní 271, 253 01 Hostivice, IČO 24257311, s nabídkovou cenou 15.606.550,42 Kč včetně DPH  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá ředitelce Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy 

s vybraným dodavatelem - společností IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice, IČO 24257311 

 

- pověřuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, podpisem 

smlouvy s vybraným dodavatelem - společností IVPS Group s.r.o., Nádražní 271, 253 01 Hostivice,  

IČO 24257311 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Ostrov 

 

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

organizacemi na výběr dodavatele akce "Zabezpečení dopravních služeb pro účastníky výpravy 

Karlovarského kraje - Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 624/05/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi spočívající v zadání veřejné zakázky  

na základě výsledků průzkumu trhu u 5 dodavatelů na realizaci akce "Zabezpečení dopravních služeb  

pro účastníky výpravy Karlovarského kraje - Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022" 

 

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

 

 

68. Žádost o návratnou finanční výpomoc xxxxxxxxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 
 

- bere na vědomí žádost xxxxxxxxx o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 

varianta 1 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí návratné finanční výpomoci 

 

varianta 2 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci  

ve výši 300 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí návratné finanční výpomoci dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Rozpočtovou změnu č. 268/2022 - přesun 

rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru legislativního a právního a krajského 

živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na právní zastoupení pro xxxxxxxxx 
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Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a krajského 

živnostenského úřadu 

 

 

69. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na spolufinancování realizace projektu 

„Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“ Střední odborné školy stavební  

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 625/05/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Zateplení domova mládeže  

SOŠ stavební Karlovy Vary. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti SOVA  

stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO 29162360, s nabídkou 11 487 000 Kč  

bez DPH, (13 892 670,00 Kč včetně DPH). 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary,  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem společností SOVA  

stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO 29162360, s nabídkovou  

cenou 13 892 670 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá řediteli Střední školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem - společností SOVA stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, 

Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO 29162360 

 

- pověřuje Mgr. Michala Vachovce, ředitele Střední školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem - společností SOVA stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, 

Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČO 29162360 

 

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

projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" o 4.315.008,40 Kč na úhradu 

nezpůsobilých nákladů projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace akce v rámci 

projektu "Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary" (ev. č. KK 01724/2021) Střední odborné 

školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou  

změnu č. 269/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 4.315.008,40 Kč do rozpočtu 

kapitálových výdajů projektů EU Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na poskytnutí investičního příspěvku krajské příspěvkové organizaci Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební Karlovy 

Vary, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

 

 

 

 

 



Usnesení z 82. jednání RKK dne 23.05.2022   č. j. KK/1184/VZ/22 

 

23.05.2022  Strana 42 (celkem 42) 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.         Bc. Pavel Čekan v. r. 

            hejtman                ověřovatel 

 Karlovarského kraje 


