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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 86. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 16. června 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 9:16 hodin  

 
 

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

pí Haláková (celkem 6 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Jakobec, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár 

Přizvaní: Ing. Martincová, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, pí Monsportová, Bc. Maněnová 

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nový webový portál 

Karlovarského kraje“ 

RK 710/06/22 

2. Finanční partnerství Karlovarského kraje v projektu s názvem „Dopravní 

dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“ 

RK 711/06/22 

3. Projekt „Domov pro seniory v Perninku“ – informace o projektu a schválení 

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

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ pro zadání veřejné zakázky s názvem „Domov pro seniory  

v Perninku – projektový manažer BIM“ 

RK 712/06/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Oľgu Halákovou 

- Patrika Pizingera 

 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

 
1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nový webový portál Karlovarského 

kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 710/06/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nový webový portál 

Karlovarského kraje“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 3 - Macron 

Software, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČO 26156831, s nabídkovou cenou 4.452.500 Kč 

bez DPH (tj. 5.387.525 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Nový webový portál Karlovarského kraje“, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Nový webový portál Karlovarského kraje“,  

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

Software, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČO 26156831, s nabídkovou cenou 4.452.500 Kč 

bez DPH (tj. 5.387.525 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem Macron Software, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČO 26156831 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 

Macron Software, spol. s r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha, IČO 26156831 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
2. Finanční partnerství Karlovarského kraje v projektu s názvem „Dopravní dostupnost středních 

škol v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 711/06/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr s názvem „Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“, 

jehož finančním partnerem je Karlovarský kraj v rámci výzvy Akademie věd České republiky č. 07/2022  

k podávání žádostí o poskytnutí dotace související s regionální spoluprací pracovišť Akademie věd České 

republiky v roce 2022, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 
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- jmenuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, vedoucí projektu  

s názvem „Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje jako finančního partnera projektu „Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“ 

Karlovarský kraj 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“ 

prostřednictvím Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. 

 

- schvaluje předpokládané výdaje finančního partnera projektu „Dopravní dostupnost středních škol  

v Karlovarském kraji“ ve výši 30.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při řešení společného projektu „Dopravní dostupnost středních 

škol v Karlovarském kraji“ se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i., dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem smlouvy o spolupráci při řešení společného projektu 

„Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji“ 

 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 

 
3. Projekt „Domov pro seniory v Perninku“ – informace o projektu a schválení výjimky z Pravidel 

Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ pro zadání veřejné zakázky s názvem „Domov  

pro seniory v Perninku – projektový manažer BIM “ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 712/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o projektu „Domov pro seniory v Perninku“ uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, výjimku 

z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. IX s tím, že zakázka malého rozsahu  

na zajištění poskytování služeb projektového manažera BIM s názvem „Domov pro seniory v Perninku  

– projektový manažer BIM“ bude zadána oslovením jednoho dodavatele BIM Consulting s. r. o., Olšanská 

2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 07254253 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem BIM Consulting s. r. o., Olšanská 2643/1a, 

130 00 Praha 3, IČO 07254253 
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- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, uzavřít 

smlouvu s firmou BIM Consulting s. r. o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO 07254253 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.  Oľga Haláková v. r. 

          hejtman        ověřovatelka 

Karlovarského kraje 


