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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 83. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 30. května 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:34 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Mgr. Pisár  (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností 

MediaRey, SE  

RK 626/05/22 

2. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, 

Karlovy Vary, formou smlouvy o smlouvě budoucí městu Karlovy Vary  

případně jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám 

RK 627/05/22 

3. Žádost základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace,  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 628/05/22 

4. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 RK 629/05/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

- pí Markétu Monsportovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
 

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností MediaRey, SE  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 626/05/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a společností  

MediaRey, SE  se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
2. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 

formou smlouvy o smlouvě budoucí městu Karlovy Vary případně jím zřízeným nebo založeným 

právnickým osobám 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 627/05/22 
 

- schvaluje záměr budoucího pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, která je 

součástí  pozemku st. p. č. 902 v k. ú. a obci Karlovy Vary o celkové výměře cca 725 m2, konkrétnímu 

zájemci městu Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO 00254657 případně jím 

zřízeným nebo založeným právnickým osobám, a to formou smlouvy o smlouvě budoucí mezi 

Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, IČO 70891168 (na straně jedné), a městem 

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01, IČO 00254657, případně jím zřízeným nebo 

založeným právnickým osobám (na straně druhé), jejímž předmětem bude závazek uzavřít nájemní 

smlouvu na pronájem částí budovy Císařských lázní za cenu tržní, která bude stanovena jako průměr cen 

určených znalci, jehož objednatelem bude Karlovarský kraj a znalcem, jehož objednatelem bude město 

Karlovy Vary, dle důvodové zprávy 

 

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

budoucí dle návrhu s městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00254657, 

jejímž předmětem bude závazek uzavřít nájemní smlouvu na pronájem částí budovy Císařských lázní, 

Mariánskolázeňská 306/2, která je součástí pozemku st. p. č. 902 v k. ú. a obci Karlovy Vary, o celkové 

výměře cca 725 m2, za cenu tržní, která bude stanovena jako průměr cen určených znalci, jehož 

objednatelem bude Karlovarský kraj a znalcem, jehož objednatelem bude město Karlovy Vary, a dále za 

předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje pronajmout výše uvedenou 

nemovitou věc dle smlouvy o smlouvě budoucí na  úřední desce kraje, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, dle důvodové zprávy 
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
3. Žádost základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace, o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 628/05/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 28.500 Kč Základní 

škole Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace (IČO 49753347), na pokrytí nákladů na dopravu 

na republikové finále Štafetového poháru 2022 

 

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

kraje ve výši 28.500 Kč Základní škole Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace  

(IČO 49753347), na pokrytí nákladů na dopravu na republikové finále Štafetového poháru 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 271/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.500 Kč  

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

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

neinvestiční dotace pro právnickou osobu Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 

organizace, na úhradu autobusové dopravy do Holešova na republikové finále Štafetového poháru 2022 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnit informaci o schválené individuální dotaci  

na internetových stránkách kraje a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
4. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou od 01.01.2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 629/05/22 
 

- souhlasí pro období od 01.01.2023 s přípravou uzavření krátkodobých smluv s dobou trvání maximálně 

3 roky k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnými službami  

v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou na základě realizace nabídkových řízení a s paralelní 

přípravou vertikální spolupráce zadané skupinou orgánů Karlovarským krajem a Statutárním městem 

Karlovy Vary dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému a Ing. Janu 

Mládkovi, řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského 

kraje, zajistit plnění úkolů potřebných pro přípravu a realizaci nabídkového řízení dle návrhu v důvodové 

zprávě a paralelně zajistit i přípravu vertikální spolupráce zadané skupinou orgánů Karlovarským krajem  

a Statutárním městem Karlovy Vary dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

 

- bere na vědomí žádost o výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi článku IX. odst. 1 a uzavření smlouvy napřímo s advokátní 

kanceláří na poskytování právních služeb 
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- schvaluje výjimku z předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi článku IX. odst. 1 a schvaluje uzavření smlouvy napřímo s advokátní 

kanceláří  ŠŤOVÍČEK : ŠŤOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o., IČO 14093049, se sídlem Malostranské 

náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, na zastupování objednatele v nabídkovém řízení na zajištění dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnými službami 

 

- ukládá neuvolněnému členu zastupitelstva, Ing. Janu Burešovi, DBA, vyžádat od Statutárního města 

Karlovy Vary závazný souhlas s variantou vertikální spolupráce zadané skupinou orgánů Karlovarským 

krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., a to nejpozději 

do posledního dne pro podávání nabídek do nabídkového řízení 

 

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

do rady kraje ve spolupráci s odborem finančním návrh finančního krytí na právní služby pro zajištění 

přípravy vertikální spolupráce zadané skupinou orgánů Karlovarským krajem a Statutárním městem 

Karlovy Vary dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a návrh smlouvy 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

Ing. Jan Mládek, Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Kulhánek v. r.        Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

                     hejtman     náměstek hejtmana 

           Karlovarského kraje 

 


