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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 84. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 6. června 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:52 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec (od 9:02 hod.), Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek,  

p. Pizinger, Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár  

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

JUDr. Bc. Blažková, Ing. arch. Kubíček 

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 06.06.2022 RK 630/06/22 

2. Rozpočtové změny RK 631/06/22 

3. Informace o doručení Výzvy k vrácení dotace nebo její části k projetu "EPONA", 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, příjemce dotace Střední odborná škola 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 632/06/22 

4. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Obchodní 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary, p. o. 

RK 633/06/22 

5. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizace Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na pořízení nového majetku "Server  

s minimální kapacitou 128 GB DDR3 nebo DDR4 s podporou ECC" 

RK 634/06/22 

6. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků RK 635/06/22 

7. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ 

ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 21. 6. 2022 

RK 636/06/22 

8. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - navýšení 

alokace dotačního programu 

RK 637/06/22 

9. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti“ - schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního 

programu 

 

 

RK 638/06/22 
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10. Czechitas – informace o činnosti v roce 2021 RK 639/06/22 

11. Úhrada nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny 

územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

nebo z jejich aktualizací – žádost obce Jindřichovice 

RK 640/06/22 

12. Navýšení finančního krytí na akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy 

Vary" 

RK 641/06/22 

13. Postup ve věci zapracování koncepční studie programového využití historické 

budovy Císařské lázně, Karlovy Vary a informace o dopracování nájemních 

jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží do projektové dokumentace k probíhající 

akci „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

RK 642/06/22 

14. Projekt "Císařské lázně – koncertní sál" - zplnomocnění vedoucí odboru řízení 

projektů k úkonům souvisejícím s realizací projektu 

RK 643/06/22 

15. Projekt „Karlovarské inovační centrum“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

„Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace  

pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon 

autorského dozoru projektanta“  

RK 644/06/22 

16. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu  

a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

RK 645/06/22 

17. 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“ 

RK 646/06/22 

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

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování 

služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3 

RK 647/06/22 

19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský 

fotbalový svaz 

RK 648/06/22 

20. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1042/09/21 ze dne 20. září 2021 

- Poskytnutí finančního daru Klubu Krušných hor, z.s. 

RK 649/06/22 

21. Zřízení přípravných tříd základní školy a tříd přípravného stupně základní školy 

speciální, jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

RK 650/06/22 

22. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 

organizace zřizované Karlovarským krajem 

RK 651/06/22 

23. Přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  

a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 652/06/22 

24. Schválení Dodatku č. 1 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - Program obnovy venkova 2022-2024 a vyhlášení II. kola 

příjmu žádostí 

RK 653/06/22 

25. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center 

duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

RK 654/06/22 

26. Změna celkové kapacity lůžek v příspěvkové organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

RK 655/06/22 

27. Změna celkové kapacity lůžek v příspěvkové organizaci Sociální služby  

v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

RK 656/06/22 

28. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných 

služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022 

RK 657/06/22 

29. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu u projektů „Nákup nízkoemisních 

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla projektů 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

RK 658/06/22 

30. Smlouva č. 35/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

RK 659/06/22 
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31. Projekt „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ - schválení 

přípravy a realizace projektu 

RK 660/06/22 

32. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu  

ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ 

RK 661/06/22 

33. Projekt „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ - schválení přípravy 

a realizace projektu 

RK 662/06/22 

34. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Teplá - Horní Kramolín“ 

RK 663/06/22 

35. Projekt „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ - schválení přípravy  

a realizace projektu 

RK 664/06/22 

36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice 

Toužim - Prachomety“ 

RK 665/06/22 

37. Dodatek č. 18 k smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

RK 666/06/22 

38. Souhlas s tarifem MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní 

obslužnosti Karlovarského kraje pro období roku 2022 

RK 667/06/22 

39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Klub českých turistů, oblast 

Karlovarský kraj 

RK 668/06/22 

40. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace  RK 669/06/22 

41. Doplnění usnesení č. RK 536/05/22 ze dne 9. 5. 2022 - Individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury  

RK 670/06/22 

42. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy 

projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

v roce 2022 

RK 671/06/22 

43. Memorandum o spolupráci na rozvoji, vzdělávání a výzkumu a aplikační praxi 

chemického průmyslu v Karlovarském kraji  

RK 672/06/22 

44. Poskytnutí finančního daru Klubu Muzeum Techniky Sokolov na 4. ročník 

Sokolovské soutěže Elegance historických vozidel 

RK 673/06/22 

45. Poskytnutí finančního daru klubu TCF SCHICHT Mariánské Lázně, z.s.,  

na organizaci Mistrovství Evropy družstev do 16 let – dívky v tenise  

RK 674/06/22 

46. Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby  

pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce  

a důsledků porušení povinností příjemce v roce 2022 

RK 675/06/22 

47. Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci výukové metody Abaku RK 676/06/22 

48. Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace  

RK 677/06/22 

49. Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní 

umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace  

RK 678/06/22 

50. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339  

a Závodu míru 303" Karlovy Vary, pro Základní školu a střední školu Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

RK 679/06/22 

51. Výjimka z předpisu rady kraje pro zadávání veřejných zakázek pro Dětský domov 

Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, na pořízení nábytku pro objekt  

v Dalovicích 

RK 680/06/22 

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

organizaci První české gymnázium v Karlových Varech, p. o., na výměnu svítidel  

RK 681/06/22 

53. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském  

kraji III" 

RK 682/06/22 

54. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová 

práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování 

kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje  

za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" 

 

RK 683/06/22 
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55. Projekt „Energetická soběstačnost, jako nová součást udržitelného rozvoje regionů 

a dalšího hospodářského růstu ČR“ - schválení přípravy a realizace projektu 

RK 684/06/22 

56. Výpůjčka nebytových prostor – učebny mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace a městem Mariánské Lázně pro zajištění výuky 

ukrajinských dětí, přijatých k výuce z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině 

RK 685/06/22 

57. Žádost příspěvkových organizací v oblasti kultury o finanční příspěvek z rozpočtu 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na akviziční činnost 

pro rok 2022 

RK 686/06/22 

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

péče 

RK 687/06/22 

59. Změna odpisového plánu, snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu 

investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, p. o., na rok 2022 

RK 688/06/22 

60. Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ 

Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace   

RK 689/06/22 

61. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2022 do 31. května 2022 

RK 690/06/22 

62. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2022 – stav k 31. květnu 2022 

RK 691/06/22 

63. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci 

zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Společné operační 

středisko integrovaného záchranného systému 

RK 692/06/22 

64. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

RK 693/06/22 

65. Žádost autobusových dopravců o prodloužení stávajících smluv o veřejných 

službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění 

dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období do konce 

roku 2024 

RK 694/06/22 

66. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem, statutárním městem 

Karlovy Vary a Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.  

RK 695/06/22 

67. Poskytnutí dotací ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

RK 696/06/22 

68. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

v Nejdku“ – informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu 

fyzické realizace 1. etapy projektu, registrační číslo projektu 013D313003001 

RK 697/06/22 

69. Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. - aktuální informace RK 698/06/22 

70. Založení organizace destinačního managementu Krušné hory RK 699/06/22 

71. Schválení uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora IS DESA 

na 24 měsíců 

RK 700/06/22 

72. Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace RK 701/06/22 

73. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 RK 702/06/22 

74. Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické 

lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví 

a zubní lékařství v Karlovarském kraji 

RK 703/06/22 

75. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení záměru realizace investiční akce „Zvýšení 

kapacity trafostanice a stavba elektro přípojky pro datové centrum Policie ČR  

na letišti Karlovy Vary“ 

RK 704/06/22 

76. Novela stavebního zákona - změna soustavy stavebních úřadů RK 705/06/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Bc. Pavla Čekana 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
39. 

40. 

41. 

 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

 

47. 

48. 

49. 

 

50. 

 

 

51. 

 

52. 

 

53. 

 

54. 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Klub českých turistů, oblast Karlovarský kraj 

Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace 

Doplnění usnesení č. RK 536/05/22 ze dne 9. 5. 2022 - Individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - oblast kultury 

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy projektů opravy  

a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022 

Memorandum o spolupráci na rozvoji, vzdělávání a výzkumu a aplikační praxi chemického 

průmyslu v Karlovarském kraji 

Poskytnutí finančního daru Klubu Muzeum Techniky Sokolov na 4. ročník Sokolovské soutěže 

Elegance historických vozidel 

Poskytnutí finančního daru klubu TCF SCHICHT Mariánské Lázně, z.s., na organizaci Mistrovství 

Evropy družstev do 16 let – dívky v tenise 

Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby pro použití příspěvku 

na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce a důsledků porušení povinností příjemce  

v roce 2022 

Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci výukové metody Abaku 

Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní umělecké školy 

Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zázemí  

v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303" Karlovy Vary,  

pro Základní školu a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Výjimka z předpisu rady kraje pro zadávání veřejných zakázek pro Dětský domov Karlovy Vary  

a Ostrov, příspěvková organizace, na pořízení nábytku pro objekt v Dalovicích 

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

české gymnázium v Karlových Varech, p. o., na výměnu svítidel 

Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III" 

Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová práce  

v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických 

pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí  

v ústavních zařízeních" 

55. 

 

56. 

 

 

57. 

 

58. 

59. 

 

Projekt „Energetická soběstačnost, jako nová součást udržitelného rozvoje regionů a dalšího 

hospodářského růstu ČR“ - schválení přípravy a realizace projektu 

Výpůjčka nebytových prostor – učebny mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace a městem Mariánské Lázně pro zajištění výuky ukrajinských dětí, přijatých k výuce  

z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině 

Žádost příspěvkových organizací v oblasti kultury o finanční příspěvek z rozpočtu odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na akviziční činnost pro rok 2022 

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

Změna odpisového plánu, snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu investic  

příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., na rok 2022 
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60. 

 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

 

 

64. 

 

65. 

 

 

66. 

 

67. 

 

 

68. 

 

 

69. 

70. 

71. 

 

72. 

73. 

Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2022 do 31. května 2022  

Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022  

– stav k 31. květnu 2022 

Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení  

k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému 

Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

Žádost autobusových dopravců o prodloužení stávajících smluv o veřejných službách  

v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje na období do konce roku 2024 

Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy Vary  

a Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. 

Poskytnutí dotací ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

v roce 2022 

Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace 1. etapy projektu, 

registrační číslo projektu 013D313003001 

Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. - aktuální informace 

Založení organizace destinačního managementu Krušné hory 

Schválení uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora IS DESA  

na 24 měsíců 

Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace 

Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 

74. 

 

 

75. 

 

76. 

 

Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství  

v Karlovarském kraji 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení záměru realizace investiční akce „Zvýšení kapacity 

trafostanice a stavba elektro přípojky pro datové centrum Policie ČR na letišti Karlovy Vary“ 

Novela stavebního zákona - změna soustavy stavebních úřadů  

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 06.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 630/06/22 
 

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

k datu 06.06.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 06.06.2022 

dle návrhu č. 3 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 631/06/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 275/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 150.000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na dopravní 

obslužnost – dráhy, které kraj obdržel od města Aš. 

 

Rozpočtovou změnu č. 276/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 800.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie výtvarného umění  

v Chebu na realizaci projektu Celoroční program Galerie výtvarného umění v Chebu 

 

Rozpočtovou změnu č. 277/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 40.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace 

z Ministerstva zemědělství České republiky na zlepšení životního prostředí zvěře. Finanční prostředky 

jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice do fondu 

investic na zakoupení chladícího zařízení pro ulovenou zvěř. 

 

Rozpočtovou změnu č. 278/2022 

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

za rok 2021 ve výši 3.500.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na zvýšené náklady na energie, způsobené nárůstem cen těchto komodit  

na trhu. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

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

 

Rozpočtovou změnu č. 279/2022 

- navýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši 22.967.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení a odolnost,  

za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich 

digitálních kompetencí za podmínek uvedených ve Věstníku MŠMT 01/2022, Národní plán obnovy  

– základní školy a gymnázia. Finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost 

základní školy a střední školy zřizované Karlovarským krajem ve výši 2.478.000 Kč, obcemi  

a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského kraje ve výši 20.489.000 Kč (rozpis na jednotlivé školy  

a školská zařízení je v přílohách č. 1 a 2). 

 

Rozpočtovou změnu č. 280/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 73.497 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.X/0.0/0.0/18_065/0012883) realizovaného 

příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov.  

 

Rozpočtovou změnu č. 281/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy na předprojektovou přípravu k projektu Rekonstrukce a modernizace 
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Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Předprojektová příprava 

strategického projektu realizovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 bude 

financována z výzvy č. OPST PP-1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou 

přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci. 

 

Rozpočtovou změnu č. 282/2022 

- přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 73.590 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v sociálních službách  

v přímé obslužné péči, která splnila podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019. 

 

Rozpočtovou změnu č. 283/2022 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje o částku 

612.141,10 Kč (24.912,14 EUR) z titulu přijetí evropského podílu od Bavorského státního ministerstva 

hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky za realizaci projektu Technická pomoc pro program  

EÚS 2014 – 2020 Česká republika – Bavorsko financovaného v rámci operačního programu Program 

spolupráce Cíl EÚS Česká republika -Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020. Finanční prostředky budou 

převedeny zpět do Fondu budoucnosti, odkud byl projekt předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 284/2022 

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

o částku 300.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční 

prostředky jsou určeny na zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti. 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Informace o doručení Výzvy k vrácení dotace nebo její části k projetu "EPONA",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, příjemce dotace Střední odborná škola stavební Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 632/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o Výzvě k vrácení dotace či její části ve výši 554.865,32 Kč vystavené 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 13. 5. 2022 Střední odborné škole stavební Karlovy 

Vary, příspěvkové organizaci, k projektu s názvem "EPONA", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206 

 

- ukládá řediteli Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, uhradit Výzvu 

k vrácení dotace či její části ve výši 554.865,32 Kč na bankovní účet Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR prostřednictvím zřizovatele - Karlovarského kraje ve stanovené lhůtě, tj. do 13. 6. 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 272/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 554.865,32 Kč  

na základě výzvy k vrácení dotace v souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 13. 5. 2022, poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vratku dotace z projektu "EPONA",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj  
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a vzdělávání realizovaného Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace. 

 

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, řešit vrácení části 

dotace jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

Karlovy Vary 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší 

odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy  

Vary, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 633/06/22 
 

- schvaluje změnu názvu investiční akce u schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary, p. o., z původního názvu "Stavební úpravy v objektu ul. Bezručova  

v souvislosti s přesunem VOŠ z objektu ve Šmeralově ul." na nový název "Obchodní akademie K. Vary  

- rekonstrukce administrativního úseku" 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na pořízení nového majetku "Server s minimální kapacitou 128 GB DDR3 

nebo DDR4 s podporou ECC" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 634/06/22 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 550.000 Kč příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na pořízení nového majetku "Server s minimální kapacitou 128 GB 

DDR3 nebo DDR 4 s podporou ECC" včetně DPH. 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 635/06/22 
 

- bere na vědomí žádost Nemocnice Ostrov s.r.o., o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx xxxxx a Nemocnicí Ostrov s.r.o., IČO 47714913, se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, 

dle návrhu 

 

- bere na vědomí dvě žádosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, o vyplacení náborových příspěvků dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx xxxxx a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

IČO 00574660, se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a xxxxx 

xxxxx a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO 00574660, 

se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary dle návrhu 

 

- bere na vědomí dvě žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborových příspěvků  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování 

zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx xxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem a místem poskytování 

zdravotních služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01 (nemocnice) dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 273/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 241.596 Kč. Finanční prostředky jsou 

určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba na poskytnutí náborového příspěvku novému zaměstnanci, který splnil podmínky  

pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 412/12/21. 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
7. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s., dne 21. 6. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 636/06/22 
 

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje, aby na jednání valné hromady 

KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dne 21. 6. 2022: 

- vzal na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021  

  dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2021 dle přílohy č. 2 

- schválil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou  

  a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou  

  za rok 2021 dle přílohy č. 2 

- vzal na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou    

  a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021 dle přílohy č. 2 

- schválil vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 tak, že ztráta ve výši 11.601 Kč 

bude zaúčtována na účtu ztrát minulých období 
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Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
8. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" - navýšení alokace dotačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 637/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- navýšení celkového předpokládaného objemu prostředků určených na dotační program v rámci projektu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování 

zásobníku kotlíkových dotací III" o částku ve výši 5.863.495,00 Kč 

 

- dodatek č. 1 k dotačnímu programu v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva  

v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

 

- převedení a financování vyhovujících zásobníkových dílčích projektů podaných v 1. průběžné výzvě 

projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" do projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná 

paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III",  

a to v pořadí dle přiděleného pořadového čísla a do vyčerpání alokace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit radního Karlovarského kraje  

pro oblast investic podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace schválených převedených 

dílčích projektů do projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
9. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“  

- schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a vyhlášení dotačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 638/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- znění Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 

CZ.05.01.02/03/22_001/0000014, vč. přílohy č. 1 a č. 2 na projekt "Podpora výměny kotlů  

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" 

 

- pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji  

pro nízkopříjmové domácnosti“ 

 

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

o možných rizicích spojených s akceptací Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační 

číslo 22_001/0000014 a s realizací projektu „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji  

pro nízkopříjmové domácnosti“ 
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- pověřuje - odbor investic zapracováním případných změn ve znění dotačního programu a jeho příloh  

na základě připomínek Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu nebo jiných složek implementační 

struktury před jeho vyhlášením 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
10. Czechitas – informace o činnosti v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 639/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o činnostech realizovaných Czechitas v roce 2021 

 

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

organizace 

 

 
11. Úhrada nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny územního plánu 

vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací – žádost obce 

Jindřichovice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 640/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí úhrady nákladů obci Jindřichovice na pořízení Změny č. 1 Územního plánu 

Jindřichovice ve výši 66.550 Kč, včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení 

změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich 

aktualizací uzavřená na základě § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s obcí Jindřichovice 

 

- pověřuje Ing. arch. Janu Kaválkovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podpisem smlouvy o úhradě 

nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje – na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
12. Navýšení finančního krytí na akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 641/06/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů na dodatečné práce v rámci akce  
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"KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" ve výši 60 000 000 Kč, zajištěno z Fondu 

budoucnosti, případně z úvěru, pouze za podmínky vyřazení jiného projektu s prioritou č. 1 z financování. 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
13. Postup ve věci zapracování koncepční studie programového využití historické budovy Císařské 

lázně, Karlovy Vary a informace o dopracování nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží 

do projektové dokumentace k probíhající akci „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 642/06/22 
 

- souhlasí s informacemi včetně rizik uvedených v důvodové zprávě 

 

- schvaluje podobu projektové dokumentace zpracovanou generálním projektantem dle návrhu koncepční 

studie programového využití historické budovy Císařských lázní, Karlovy Vary architektonického studia 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., s tím že některé požadované změny nemohly být realizovány 

 

- schvaluje projektovou přípravu pro nájemní jednotky ve 2. a 3. nadzemním podlaží do takového stavu, 

aby mohly být užívány nájemcem jako kanceláře a dopracování projektové dokumentace pro provedení 

dokončovacích prací v nájemních jednotkách ve 2. a 3. nadzemním podlaží dle popisu uvedeného  

v důvodové zprávě a financování dopracování této projektové dokumentace generálním projektantem 

společností INTAR a.s., IČO 25594443, hrazené z činnosti autorského dozoru, ve výši 261 800 Kč  

bez DPH, tj. 316 778 Kč včetně DPH, v této částce není započítáno dopracování dokumentace  

pro nájemní jednotku, ateliérů a kanceláře UNESCO ve 2. nadzemním podlaží 

 

- ukládá odboru řízení projektů činit kroky k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele dopracování 

nájemních jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, 

 

- schvaluje navýšení ceny o 60 000 Kč bez DPH, tedy 72 600 Kč vč. DPH za zpracování projektové 

dokumentace úpravy venkovního prostranství okolí Císařských lázní ve formě jednostupňové projektové 

dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením v rozsahu pro provedení stavby na základě studie 

„Divadelní KORZO“, kterou zpracovala Kancelář architektury města Karlovy Vary, předložené 

generálním projektantem společností INTAR a.s., IČO 25594443, z činnosti autorského dozoru 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
14. Projekt "Císařské lázně – koncertní sál" - zplnomocnění vedoucí odboru řízení projektů  

k úkonům souvisejícím s realizací projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 643/06/22 
 

- schvaluje zplnomocnění pro Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů v rámci projektu 

„Císařské lázně – koncertní sál“ dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci v rozsahu dle návrhu 
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- jmenuje vedoucím projektu „Císařské lázně – koncertní sál“ Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru 

řízení projektů 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
15. Projekt „Karlovarské inovační centrum“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Karlovarské 

inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové 

dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta“   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 644/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Karlovarské inovační centrum“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové 

dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského 

dozoru projektanta“ 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

„Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové 

dokumentace využití dešťových vod a výkon autorského dozoru projektanta“ 

 

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

Benefit Centre a.s., k pokračování prací v rámci smlouvy o dílo „Karlovarské inovační centrum  

– zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových 

vod a výkon autorského dozoru projektanta“ 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
16. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – informace o projektu a navýšení závazného 

finančního příslibu fyzické realizace projektu 1. etapa část 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 645/06/22 
 

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

o projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí důvody navýšení 

finančního krytí projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ na fyzickou realizaci projektu 1. etapa 

– část 1 uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení finančního příslibu 

projektu o 119 870 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, případně z úvěru na fyzickou realizaci 

projektu 1. etapa – část 1, tj. celkové výdaje projektu na předprojektovou přípravu 1. etapy projektu  

a fyzickou realizaci 1. etapy část 1, ve výši 397 100 000 Kč včetně DPH 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
17. 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 

usnesením č. RK 646/06/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice  

1. etapa - Demolice nevyužívaného objektu K“ v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice“ 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

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

K“ v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru 

projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2  

– Výstavba objektů G1, G2, G3 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 647/06/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování 

služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu  „Generel Karlovarské krajské nemocnice“  

– 1. etapa – část 2 – Výstavba objektů G1, G2, G3 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta  

v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – Výstavba  

objektů G1, G2, G3 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Karlovarský krajský fotbalový svaz 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 648/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému krajskému fotbalovému svazu (IČO 70934827)  

na nákup stacionárních fotbalových branek pro kluby krajských soutěží (I. etapa) ve výši 500.000 Kč  



Usnesení z 84. jednání RKK dne 06.06.2022  č. j. KK/1379/VZ/22 

 

06.06.2022  Strana 16 (celkem 44) 

 

a uzavření smlouvy, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
20. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1042/09/21 ze dne 20. září 2021 - Poskytnutí 

finančního daru Klubu Krušných hor, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 649/06/22 
 

- mění část svého usnesení č. RK 1042/09/21 ze dne 20. září 2021, kterým schválila uzavření darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem a Klubem Krušných hor, z.s. (IČO 26643880), poté, co obdarovaný 

předloží Karlovarskému kraji příslušný právní akt o poskytnutí dotace Národní sportovní agenturou, 

nejpozději však do 30. června 2022, v tom smyslu, že termín 30. června 2022 se mění na termín  

do 31. prosince 2022 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat příjemce daru o přijatém usnesení 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
21. Zřízení přípravných tříd základní školy a tříd přípravného stupně základní školy speciální, 

jejichž činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 650/06/22 
 

- schvaluje zřízení tří přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a střední 

škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, v místě poskytovaného vzdělávání Závodu míru 339/144, 

Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, a Svahová 1169/26, 360 01 Karlovy Vary, pro školní rok 2022/2023  

za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 10 dětí, přednostně ty, kterým byl povolen 

odklad povinné školní docházky 

 

- schvaluje zřízení dvou tříd přípravného stupně základní školy speciální, jejíž činnost vykonává Základní 

škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, v místě poskytovaného vzdělávání Svahová 

1169/26, 360 01 Karlovy Vary, a Závodu míru 339/144, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, pro školní  

rok 2022/2023 za podmínky, že se v této třídě budou vzdělávat nejméně 4 děti se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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22. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované 

Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 651/06/22 
 

- projednala záměry ředitelek Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, 

a Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, přerušit činnost školních družin, jejichž činnost 

vykonávají uvedené příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022,  

tj. od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 

 

- souhlasí s přerušením činnosti školních družin Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, a Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, v době hlavních prázdnin školního  

roku 2021/2022, tj. od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelky příspěvkových organizací o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
23. Přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 652/06/22 
 

- projednala záměr ředitelky Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy 

Vary, příspěvková organizace, přerušit provoz mateřské školy v místě poskytovaného vzdělávání 

Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary, v době od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 

 

- souhlasí s přerušením provozu mateřské školy, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola 

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, a to v místě poskytovaného 

vzdělávání Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary, v době od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
24. Schválení Dodatku č. 1 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

- Program obnovy venkova 2022-2024 a vyhlášení II. kola příjmu žádostí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 653/06/22 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program 

obnovy venkova 2022-2024 vč. jeho přílohy: Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje Program obnovy venkova 2022-2024 - úplné znění včetně změn stanovených v Dodatku č. 1 
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- vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova 

2022 - 2024 II. kolo“ 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
25. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního zdraví 

a multidisciplinárních týmů pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 654/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výzvu k podání žádosti  

o poskytnutí dotace na financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů  

pro rok 2022 za podmínky poskytnutí účelově určené dotace Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu  

z programu Ministerstva zdravotnictví České republiky pro financování sociální části center duševního 

zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti  

a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
26. Změna celkové kapacity lůžek v příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 655/06/22 
 

- schvaluje navýšení celkové kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením  

o 10 lůžek ze stávajícího počtu 35 lůžek na 45 lůžek v příspěvkové organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace, od 01.01.2023, a to z důvodu 

převzetí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík, se sídlem Dragounská 931/38, 

352 02 Cheb 2, Karlovarským krajem od Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková 

organizace, jejímž zřizovatelem je město Cheb, IČO 70887985, se sídlem Pastýřská 4, 350 02 Cheb,  

s účinností od 01.01.2023 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 
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27. Změna celkové kapacity lůžek v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 656/06/22 
 

- schvaluje snížení celkové kapacity o 20 lůžek v příspěvkové organizaci Sociální služby v Kynšperku 

nad Ohří, příspěvková organizace, k 01.01.2023, a to snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory 

ze stávajícího počtu 46 lůžek na 44 lůžek a snížení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem 

ze stávajícího počtu 100 lůžek na 82 lůžek. Ke snižování kapacity bude docházet postupně s účinností  

od 01.07.2022 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

 
28. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na kompenzaci veřejných služeb  

ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 657/06/22 
 

- souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu dopravy ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky  

ve výši 109 865 367 Kč na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě  

v roce 2022 dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem a odesláním předmětné žádosti  

o dotaci dle návrhu 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
29. Schválení podání žádosti o podstatnou změnu u projektů „Nákup nízkoemisních  

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační  

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 658/06/22 
 

- schvaluje podání Žádostí o podstatnou změnu spočívající v prodloužení doby realizace projektů  

„Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační  

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399, z důvodu prodloužení termínu 

ukončení realizace projektů v souladu s aktuálními Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- pověřuje vedoucí projektů, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů,  

vypracováním a podpisem Žádostí o výše uvedenou podstatnou změnu v projektech  
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„Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační  

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 v informačním systému  

MS 2014+ 

 

- ukládá odboru řízení projektů zapracovat do Žádostí o podstatnou změnu případné připomínky Řídícího 

orgánu IROP v informačním systému MS 2014+ 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

infrastruktury na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 659/06/22 
 

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

dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 35/2022 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. 21 této smlouvy 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek uvedený v čl. 7 odst. 21 smlouvy  

č. 35/2022 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 realizaci akce: „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“ v roce 2022 pro Krajskou 

správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci 

 

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

č. 35/2022 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. 35/2022 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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31. Projekt „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 660/06/22 
 

- schvaluje  

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

„Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši max. 140.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo 

- Loket“ ve výši max. 21.000.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
32. Schválení závazného finančního příslibu projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové 

Sedlo - Loket“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 661/06/22 
 

- souhlasí  

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

projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši max. 140.000.000 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu  

b) s vlastním spolufinancováním projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“  

ve výši max. 21.000.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

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

žádosti o dotaci pro projekt „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ 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 

„Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši max. 140.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket“ ve výši 

max. 21.000.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 
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33. Projekt „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 662/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní 

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

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
34. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní 

Kramolín“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 663/06/22 
 

- souhlasí  

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

projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných  

b) s vlastním spolufinancováním projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ 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/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ 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/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ ve výši max. 145.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Teplá - Horní Kramolín“ ve výši max. 

21.750.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 
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35. Projekt „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ - schválení přípravy a realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 664/06/22 
 

- schvaluje  

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

„II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši max. 70.000.000 Kč, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu  

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim  

- Prachomety“ ve výši max. 10.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim  

- Prachomety“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 665/06/22 
 

- souhlasí  

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

projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši max. 70.000.000 Kč, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu  

b) s vlastním spolufinancováním projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši 

max. 10.500.000 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/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ podávaného  

do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- jmenuje vedoucím projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ 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/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši max. 70.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

uznatelných nákladů projektu  

b) vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Toužim - Prachomety“ ve výši max. 

10.500.000 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 
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37. Dodatek č. 18 k smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního 

mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 666/06/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 18 k smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování 

civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
38. Souhlas s tarifem MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje pro období roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 667/06/22 
 

- souhlasí s aplikací tarifu MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., na období roku 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Klub českých turistů, oblast Karlovarský 

kraj 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 668/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu KČT, oblast 

Karlovarský kraj, IČO 71226648, na vybavení Hřebenové trasy Krušných hor - západ ve výši 60.000 Kč 

 

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

se subjektem KČT, oblast Karlovarský kraj, IČO 71226648, na vybavení Hřebenové trasy Krušných hor  

- západ ve výši 60.000 Kč dle návrhu 

 

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

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuální 

dotace subjektu dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 
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40. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - aktuální informace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 669/06/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- ukládá odboru kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
41. Doplnění usnesení č. RK 536/05/22 ze dne 9. 5. 2022 - Individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - oblast kultury  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 670/06/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 270/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000 Kč  

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

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

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičních 

individuálních dotací. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu v příloze č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
42. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 671/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů v celkové výši 1 050 000 Kč dle návrhu  

v příloze č. 1 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle návrhu v příloze č. 1 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, radní pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů  opravy a využití kulturních památek  

a památkově hodnotných objektů dle návrhu v příloze č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - Rozpočtovou změnu  

č. 274/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům  

v celkové částce ± 7.840.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené 

na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. 

 

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

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

na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

v celkové výši 8 950 000 Kč dle návrhu v příloze č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, radní pro oblast 

kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

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

na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů  

dle návrhu v příloze č. 2 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál 

pro jednání Zastupitelstva kraje a zajistit provedení všech administrativních úkonů spojených  

s poskytnutím dotací 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
43. Memorandum o spolupráci na rozvoji, vzdělávání a výzkumu a aplikační praxi chemického 

průmyslu v Karlovarském kraji  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 672/06/22 
 

- souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci na rozvoj, vzdělávání a výzkum a aplikační praxi 

chemického průmyslu v Karlovarském kraji 

 

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

a projektového řízení, k podpisu Memoranda o spolupráci na rozvoj, vzdělávání a výzkum a aplikační 

praxi chemického průmyslu v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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44. Poskytnutí finančního daru Klubu Muzeum Techniky Sokolov na 4. ročník Sokolovské soutěže 

Elegance historických vozidel 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 673/06/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč spolku Klub Muzeum techniky Sokolov  

v AČR, IČO 08258210, jako podporu Karlovarského kraje zajištění 4. ročníku Sokolovské soutěže 

elegance historických vozidel s trasou po Karlovarském kraji 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu zajištění 3. ročníku Sokolovské soutěže elegance historických vozidel Sokolov 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
45. Poskytnutí finančního daru klubu TCF SCHICHT Mariánské Lázně, z.s., na organizaci 

Mistrovství Evropy družstev do 16 let – dívky v tenise  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 674/06/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 100 000 Kč klubu TCF SCHICHT Mariánské  

Lázně, z.s., jako podporu Karlovarského kraje na částečné uhrazení nákladů spojené s organizací akce 

Junior Billie Jean King Cup 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
46. Stanovení podmínek příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby pro použití 

příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinností příjemce a důsledků porušení povinností 

příjemce v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 675/06/22 
 

- schvaluje Podmínky pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnosti příjemce  

a důsledky porušení povinností příjemce stanovené příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální 

služby v roce 2022 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého provozního příspěvku  

z dotace na rok 2022 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujících sociální 

služby postupovat v souladu s Podmínkami pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, 

povinnostmi příjemce a důsledky porušení povinností příjemce stanovenými příspěvkovým organizacím 

poskytujícím sociální služby v roce 2022 včetně přílohy č. 1 Specifikace služeb a rozpis poskytnutého 

provozního příspěvku z dotace na rok 2022 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
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Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

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

příspěvková organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

 

 
47. Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci výukové metody Abaku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 676/06/22 
 

- schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci výukové metody Abaku, dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu,  podpisem memoranda 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit memorandum k podpisu Mgr. Jindřichu 

Čermákovi 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
48. Projekt „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 677/06/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Logistika kreativně CLILem“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu  

s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Vlastimíra Sunka, ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu „Logistika kreativně CLILem“ 
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- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání žádosti  

o dotaci Střední školou logistickou Dalovice, příspěvková organizace, na projekt „Logistika kreativně 

CLILem“ v rámci výzvy programu Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu "Logistika kreativně CLILem" ve výši 355.235 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % 

z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
49. Projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ Základní umělecké školy 

Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 678/06/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ 

Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace, v rámci výzvy 

programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Petra Pitru, ředitele Základní umělecké školy Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, 

příspěvková organizace, vedoucím projektu „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání žádosti  

o dotaci Základní uměleckou školou Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace,  

na projekt „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ v rámci výzvy programu 

Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Nové výzvy pro umělecké vzdělávání v Bečově nad Teplou“ ve výši 1.444.800 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
50. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zázemí  

v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303" Karlovy Vary, 

pro Základní školu a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 679/06/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339  
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a Závodu míru 303 

 

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

zakázku Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339  

a Závodu míru 303 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu 

míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303 

 

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu 

míru 303: 

BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IČO 14705877 

ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary; IČO 26316803 

TIMA, spol. s r.o., Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 40523284 

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov; IČO 61779539 

STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb; IČO 05689376 

KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary; IČO 25215621 

3xN spol. s r.o., Rosnická 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary; IČO 25215078 

ELESTA Loket s.r.o., ČSA čp. 239, 357 33 Loket; IČO 26339731 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Věra Maříková 

Mgr. Radek Žemlička 

Jaroslav Štěpán 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Karla Maříková 

Michal Šťovíček 

Bc. Pavel Čekan 

Ing. Zora Bolková 

Ing. Stanislav Jambor 

Monika Drobilová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
51. Výjimka z předpisu rady kraje pro zadávání veřejných zakázek pro Dětský domov Karlovy 

Vary a Ostrov, příspěvková organizace, na pořízení nábytku pro objekt v Dalovicích 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 680/06/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na přímé oslovení několika dodavatelů  

pro realizaci akce "Pořízení nového nábytku pro rodinné skupiny na pracovišti v Dalovicích" Dětského 

domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 290/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 170.000 Kč  

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

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 
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neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary  

a Ostrov na akci „Pořízení nového nábytku pro rodinné skupiny na pracovišti v Dalovicích“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

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

První české gymnázium v Karlových Varech, p. o., na výměnu svítidel  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 681/06/22 
 

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

První české gymnázium v Karlových Varech, p. o., ve výši 400.000 Kč na výměnu stávajících svítidel  

v budově školy za úsporné LED osvětlení 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
53. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 682/06/22 
 

- schvaluje přípravu žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III" do příslušné výzvy v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost+ 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb  

v Karlovarském kraji III" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucí projektu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit věcný a odborný obsah projektu a spolupracovat s odborem 

řízení projektů v rámci další přípravy a realizace projektu v jeho odborné části 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

v Karlovarském kraji III" ve výši max. 800.000 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu  

z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji III" do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, podpisem žádosti  
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o dotaci na projekt "Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském 

kraji III" podávaného do Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
54. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Systémová práce  

v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických 

pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí  

v ústavních zařízeních" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 683/06/22 
 

- schvaluje přípravu žádosti o dotaci na realizaci projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné 

péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu 

Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" do příslušné výzvy  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji  

a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem 

snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" do Akčního plánu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucí projektu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit věcný a odborný obsah projektu a spolupracovat s odborem 

řízení projektů v rámci další přípravy a realizace projektu v jeho odborné části 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském 

kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem 

snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" ve výši max. 600.000 Kč, tzn. 10 % celkových 

uznatelných výdajů projektu z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče  

v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu 

Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních" do příslušné výzvy 

Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, podpisem žádosti  

o dotaci na projekt "Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování 

kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu 

umístěných dětí v ústavních zařízeních" podávaného do Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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55. Projekt „Energetická soběstačnost, jako nová součást udržitelného rozvoje regionů a dalšího 

hospodářského růstu ČR“ - schválení přípravy a realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 684/06/22 
 

- schvaluje  

a) zařazení projektu „Energetická soběstačnost, jako nová součást udržitelného rozvoje regionů  

a dalšího hospodářského růstu ČR“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

b) partnerství Karlovarské agentury rozvoje podnikání p.o., v rámci projektu „Energetická soběstačnost, 

jako nová součást udržitelného rozvoje regionů a dalšího hospodářského růstu ČR“ podávaného Českou 

asociací rozvojových agentur do vyhlášené výzvy Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora nestátních 

neziskových organizací - Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 

 

c) celkové náklady projektu „Energetická soběstačnost, jako nová součást udržitelného rozvoje regionů  

a dalšího hospodářského růstu ČR“ Karlovarské agentury rozvoje podnikání p.o., jako partnera projektu  

ve výši max. 100.000 Kč (max. 70 % celkových uznatelných výdajů z národního programu Ministerstva 

pro místní rozvoj a min. 30 % celkových uznatelných výdajů z rozpočtu Karlovarské agentury rozvoje 

podnikání p.o.) 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

organizace 

 

 
56. Výpůjčka nebytových prostor – učebny mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace a městem Mariánské Lázně pro zajištění výuky ukrajinských dětí, přijatých k výuce  

z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 685/06/22 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061, 

na zajištění nebytových prostor jako učebny pro ukrajinské děti přijaté k výuce z důvodu válečného 

konfliktu na Ukrajině, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá Ing. Jiřímu Chumovi, řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace uzavřít 

smlouvu o výpůjčce s městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně,  

IČO 00254061, na zajištění nebytových prostor jako učebny pro ukrajinské děti přijaté k výuce z důvodu 

válečného konfliktu na Ukrajině, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně 
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57. Žádost příspěvkových organizací v oblasti kultury o finanční příspěvek z rozpočtu odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na akviziční činnost pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 686/06/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu do fondu investic příspěvkových organizací v oblasti kultury na akviziční činnost  

pro rok 2022 dle přílohy č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 293/2022  

- přesun investičních prostředků v rámci rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.000.000 Kč. Finanční prostředky budou 

poskytnuty jako investiční příspěvek do akvizičního fondu na pořízení sbírkových předmětů těmto 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje: 

• Muzeum Sokolov ve výši 100.000 Kč 

• Muzeum Karlovy Vary ve výši 100.000 Kč 

• Muzeum Cheb ve výši 130.000 Kč 

• Galerie umění Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč 

• Galerie 4 – galerie fotografie ve výši 79.000 Kč 

• Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 341.000 Kč 

- přesun finančních prostředků z rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 500.000 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty jako 

investiční příspěvek do akvizičního fondu na pořízení sbírkových předmětů těmto příspěvkovým 

organizacím Karlovarského kraje: 

• Galerie umění Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč 

• Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 250.000 Kč 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 687/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 100.000 Kč  

dle návrhu v příloze č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 292/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000 Kč  

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

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

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům na poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Dům kultury 

Ostrov, příspěvková organizace, na 54. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově 

 

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

kraje dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  
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dle návrhu v příloze č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle návrhu v příloze č. 2 a uzavření veřejnoprávních 

smluv dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu v příloze č. 2 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
59. Změna odpisového plánu, snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu investic 

příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 688/06/22 
 

- schvaluje změnu schváleného odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., ve výši 3.888.000 Kč 

 

- schvaluje snížení neinvestičního příspěvku a odvodu z fondu investic organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, p. o., o částku 3.888.000 Kč na rok 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 289/2022 - snížení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 3.888.000 Kč. Jedná se o snížení provozního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje a zároveň snížení odvodu z fondu investic této organizace do rozpočtu 

Karlovarského kraje z důvodu nesouladu mezi schválenými odpisovými plány a skutečnou výší odpisů 

majetku. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
60. Projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ Obchodní 

akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Karlovy Vary, příspěvková organizace   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 689/06/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy 

Vary“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+  

a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 
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- jmenuje Mgr. Pavla Bartoše, ředitele Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucím 

projektu „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podání žádosti  

o dotaci Obchodní akademií, vyšší odbornou školou cestovního ruchu a jazykovou školou s právem státní 

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, na projekt „Odborná příprava žáků a pedagogů 

Obchodní akademie Karlovy Vary“ v rámci výzvy programu Erasmus+ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Odborná příprava žáků a pedagogů Obchodní akademie Karlovy Vary“ ve výši 356.800 Kč,  

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

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

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
61. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2022 do 31. května 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 690/06/22 
 

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

o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském 

kraji za období od 1. ledna 2022 do 31. května 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
62. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 – stav  

k 31. květnu 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 691/06/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rozpis rozpočtu 

přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 – stav k 31. květnu 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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63. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení  

k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 692/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o potřebě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci zpracování projektové 

dokumentace na zhotovení stavby "Společné operační středisko složek integrovaného záchranného 

systému Karlovarského kraje" a povinnosti zaplatit podíl na oprávněných nákladech  

ve výši 365 000 Kč 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení  

k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci zpracování projektové dokumentace na zhotovení 

stavby "Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje" 

 

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

budoucí o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s., v rámci 

zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby "Společné operační středisko složek 

integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje", dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
64. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 693/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje 

ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

usnesením č. ZKK 223/09/20 ze dne 14. 9. 2020 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení 

vzdělanostní struktury obyvatelstva dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje 

ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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65. Žádost autobusových dopravců o prodloužení stávajících smluv o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje na období do konce roku 2024 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 694/06/22 
 

- bere na vědomí žádost dopravců Autobusy Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., 

BUS LIGNETA a.s., Cvinger bus s.r.o. a VV autobusy s.r.o., ze dne 02.05.2022 

 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíra Malého, zasláním 

odpovědi o nevyhovění žádosti dle návrhu 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

 

 
66. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy Vary  

a Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 695/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření memoranda  

o spolupráci mezi Karlovarským krajem, statutárním městem Karlovy Vary a Dopravním podnikem 

Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
67. Poskytnutí dotací ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 696/06/22 
 

- bere na vědomí že dva žadatelé, jímž byla schválena dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na rok 2022, přidělenou dotaci 

nevyužijí a částka v celkové výši 290 000 Kč bude přerozdělena žadatelům ze zásobníku projektů 

Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

v roce 2022 

 

- schvaluje poskytnutí dotací ze zásobníku projektů v rámci dotačního programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v celkové výši 190 000 Kč dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí dle návrhu v příloze č. 1 
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- pověřuje Oľgu Halákovou, členku Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního 

programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí  

dle návrhu v příloze č. 1 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace ze zásobníku 

projektů Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí ve výši 100 000 Kč dle návrhu v příloze č. 2 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí dle návrhu v příloze č. 2 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
68. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– informace o projektu a navýšení závazného finančního příslibu fyzické realizace 1. etapy projektu, 

registrační číslo projektu 013D313003001 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 697/06/22 
 

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

o projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

a o celkových předpokládaných nákladech projektu ve výši 450 mil. Kč včetně DPH (1. etapa 210 mil. Kč 

včetně DPH a 2. etapa 240 mil. Kč včetně DPH) uvedené v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí důvody navýšení 

finančního krytí projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku“ na fyzickou realizaci 1. etapy projektu, registrační číslo projektu 013D313003001 uvedené  

v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení finančního krytí 

projektu o 75 000 000 Kč včetně DPH jako nezpůsobilý výdaj na fyzickou realizaci 1. etapy projektu,  

tj. celkové výdaje projektu na fyzickou realizaci 1. etapy budou max. ve výši 210 000 000 Kč včetně DPH, 

z fondu budoucnosti, případně úvěru, pouze za podmínky vyřazení jiného projektu s prioritou  

č. 1 z financování 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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69. Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. - aktuální informace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 698/06/22 
 

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

informace 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
70. Založení organizace destinačního managementu Krušné hory 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 699/06/22 
 

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

o naplňování Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu uzavřené mezi Ústeckým  

a Karlovarským krajem a přípravě vzniku společné Destinační agentury Krušnohoří, z.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení členství Karlovarského kraje 

ve spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dohody o založení 

spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s., dle přílohy č. 2, včetně stanov spolku dle přílohy č. 3,  

čímž se Karlovarský kraj stane zakládajícím členem spolku 

 

- schvaluje zastoupení Mgr. Veroniky Vodičkové, nar. xxxxx, bytem xxxxx, xxxxx, jako pověřenou 

zaměstnankyni Karlovarského kraje, v dozorčí radě spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s.,  

za Karlovarský kraj 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dohodou o založení spolku 

Destinační agentura Krušnohoří, z.s., Mgr. Veroniku Vodičkovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, 

nar. xxxxxx, bytem xxxxx, xxxxx, první členkou dozorčí rady spolku Destinační agentura  

Krušnohoří, z.s., za Karlovarský kraj 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dohodou o založení spolku 

Destinační agentura Krušnohoří, z.s., Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, nar. xxxxx, bytem 

xxxxx, xxxxx, prvním členem Správní rady Destinační agentury Krušnohoří, z.s. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Mgr. Veronice Vodičkové, vedoucí 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, svolat do 31. 12. 2022 ustavující schůzi 

spolku Destinační agentura Krušnohoří, z.s. 

 

Termín kontroly: 11.07.2022 
 

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

a cestovního ruchu 
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71. Schválení uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora IS DESA na 24 měsíců 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 700/06/22 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a PO – č. PR 06/2018, čl. IX. a uzavření Servisní smlouvy se společností ICZ, a.s. - Podpora IS DESA 

 

- pověřuje podpisem smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností ICZ, a.s., Ing. arch. Vojtěcha 

Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
72. Informace k Operačnímu programu spravedlivá transformace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 701/06/22 
 

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

k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 

 

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

 

 
73. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 702/06/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.06.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
74. Opatření Karlovarského kraje ke zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství  

v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 703/06/22 
 

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

primární ambulantní péče v Karlovarském kraji 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit hejtmanovi Karlovarského kraje 

realizaci jednání s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se zástupci Ministerstva zdravotnictví 

České republiky a Asociací krajů k tématu zvýšení počtu lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství, 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubní lékařství v Karlovarském 

kraji 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy vytvořit samostatný systém poskytování stipendií Karlovarským krajem pro studenty 

lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství počínaje akademickým rokem 2022/2023 

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor školství, mládeže  

a tělovýchovy, aby si pro rok 2023 alokoval do návrhu rozpočtu pro rok 2023 částku ve výši 1 500 000 Kč 

na nový stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné 

lékařství a zubní lékařství 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Mgr. Jindřichu Čermákovi, členu 

Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu, 

informovat gymnázia na území Karlovarského kraje o novém stipendijním programu pro studenty 

lékařských fakult s apelem předání informace svým studentům a jejich zákonným zástupcům 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit MUDr. Josefu Märzovi, poradci 

hejtmana v oblasti zdravotnictví, a Mgr. Jindřichu Čermákovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast 

vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu, ve spolupráci s lékařskými fakultami 

zabezpečit realizaci přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na lékařské obory na území Karlovarského 

kraje 

 

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

o připravovaném projektu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, „Medikem  

na gymplu“, který bude zařazen do projektu Smart Akcelerátor 3 Operačního programu Jan Amos 

Komenský 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru zdravotnictví aktualizovat 

dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů  

v Karlovarském kraji s cílem navýšení finanční podpory Karlovarského kraje pro vznik ordinací 

praktických a zubních lékařů na území Karlovarského kraje, rozšíření dotačního programu o finanční 

podporu pro vznik ordinací v oboru gynekologie a porodnictví a úpravou podmínek dotačního programu 

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru zdravotnictví aktualizovat 

Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, a to navýšením finanční podpory účastníkům 

vzdělávání i akreditovaným zařízením specializačního vzdělávání v programu oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost/pediatrie s cílem zvýšení počtu akreditovaných zařízení pro vzdělávání lékařů v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie na území Karlovarského kraje a úpravy podmínek dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor zdravotnictví vydáním 

katalogu benefitů Karlovarského kraje a obcí na území Karlovarského kraje pro nově příchozí lékaře 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor zdravotnictví ve spolupráci 

s odborem kancelář hejtmana a vnějších vztahů a odborem investic vyhlášením veřejné zakázky  

na propagaci benefitů Karlovarského kraje a obcí na území Karlovarského kraje pro nově příchozí lékaře 

do Karlovarského kraje napříč celou ČR, a to prostřednictvím externí agentury 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit MUDr. Josefa Märze, generálního 

ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., zřízením ordinace všeobecného praktického lékařství  

a ordinace praktického lékařství pro děti a dorost/pediatrie provozované Karlovarskou krajskou  

nemocnicí a.s. 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 291/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč  

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

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny pro navýšení finančních prostředků dotačního programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických 

lékařů pro děti a dorost/pediatrie, gynekologie a porodnictví a zubních lékařů v Karlovarském kraji  

v roce 2022. 

 

Termín kontroly: červen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

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

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
75. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení záměru realizace investiční akce „Zvýšení kapacity 

trafostanice a stavba elektro přípojky pro datové centrum Policie ČR na letišti Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 704/06/22 
 

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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech 

kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872  

 

- schvaluje záměr realizace investiční akce „Zvýšení kapacity trafostanice a stavba elektro přípojky  

pro datové centrum Policie ČR na letišti Karlovy Vary“ 

 

- ukládá jednatelce společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit realizaci investiční akce „Zvýšení 

kapacity trafostanice a stavba elektro přípojky pro datové centrum Policie ČR na letišti Karlovy Vary“  

v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
76. Novela stavebního zákona - změna soustavy stavebních úřadů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 705/06/22 
 

- konstatuje že, výsledná navržená varianta novely stavebního zákona, kdy má dojít k redukci počtu 

stavebních úřadů z 694 na 371 není jen výsledkem politické dohody vládní koalice, ale i výsledkem práce 

řady analytiků z Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vychází z objektivně 

nastavených kritérií, považujeme ji tedy za dobrý výchozí materiál. Vidíme ovšem i rizika navržené 

změny a vyjadřujeme tak podporu, tomu, aby byla posunuta účinnost novely z 1. 7. 2023 na 1. 1. 2024, 

nebo ještě lépe na 1. 7. 2024. Jako velmi vhodné řešení, které dává prostor k přijetí preventivních opatření 

a umožňuje zabránění možného chaosu, navrhujeme i zapracování přechodného období, v jehož trvání by 

nadále fungovaly všechny stávající stavební úřady a současně se technicky a personálně posilovaly  

ty úřady, které mají zůstat. Přičemž jako vhodnou vidíme i revizi dat, ze kterých se vycházelo  
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při stanovení počtů úřadů, které mají zůstat. Vycházíme z toho, že některé stavební úřady reportování  

o své činnosti provádí formálně a je tedy možné, že by kritéria, která byla posuzována, splnily a mohly 

zůstat zachovány. 

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, Ing. Petru Kulhánkovi, apelovat na Vládu ČR ve smyslu 

přijatého usnesení 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.    Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

                     hejtman   náměstek hejtmana 

           Karlovarského kraje 

 


