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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 85. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 13. června 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:02 do 9:43 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, 

praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů  

v Karlovarském kraji pro rok 2022 

RK 706/06/22 

2. Projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" - schválení realizace projektu  

a schválení závazného finančního příslibu 

RK 707/06/22 

3. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje RK 708/06/22 

4. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“ - část veřejná linková doprava 

provozovaná na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 

uzavřených mezi Karlovarským krajem a dopravci 

RK 709/06/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Markétu Monsportovou 

 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti  

a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 706/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit 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 ke dni 31. 7. 2022 (schválen 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 405/12/21, ze dne 13. 12. 2021) 

 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, 

praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji  

pro rok 2022 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit Program pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických 

lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji pro rok 2022  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje  

k případnému navýšení finančních prostředků pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji v případě převisu 

požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech nad schválenou alokací dotačního 

programu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
2. Projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" - schválení realizace projektu a schválení 

závazného finančního příslibu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 707/06/22 
 

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

o projektovém záměru "Revitalizace Rašelinového pavilonu", o jeho realizaci a spolufinancování  
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z Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy Rozvoj 

regionálních kulturních a kreativních center 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu 

"Revitalizace Rašelinového pavilonu" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

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

"Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši max. 124.500.000 Kč 

b) vlastní spolufinancování projektu "Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši max. 23.962.810 Kč, 

tzn. 25 % z celkových uznatelných výdajů projektu 

c) neuznatelné výdaje související s realizací projektu "Revitalizace Rašelinového pavilonu" ve výši  

max. 28.648.760 Kč, tzn. celkové 21 % DPH a náklady spojené se zpracováním studie, přípravou projektu 

a výkonem autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP během realizace 

stavby 

 

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

podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Revitalizace Rašelinového pavilonu" podávané do Výzvy  

k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních 

center Národního plánu obnovy 

 

- jmenuje vedoucím projektu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
3. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 708/06/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dokument „Plán dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 

– aktualizace červen 2022“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
4. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2023“ - část veřejná linková doprava provozovaná na základě smluv  

o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených mezi Karlovarským krajem a dopravci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 709/06/22 
 

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2023“ - část veřejná linková doprava provozovaná na základě smluv  

o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřených mezi Karlovarským krajem a dopravci dle návrhu 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému smluvně zajistit 

„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje pro rok 2023“ - část veřejná linková doprava provozovaná na základě smluv o veřejných službách  



Usnesení z 85. jednání RKK dne 13.06.2022 (mimo řádný termín) č. j. KK/1426/VZ/22 

 

13.06.2022  Strana 4 (celkem 4) 

 

v přepravě cestujících uzavřených mezi Karlovarským krajem a dopravci 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

hejtman    ověřovatel 

Karlovarského kraje 


