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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 87. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 27. června 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:08 do 11:45 hodin  

 
 

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

Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Jakobec 

Omluveni:  Ing. Kulhánek, Mgr. Čermák 

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Ing. Šlachta, Mgr. Vydrová 

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

– schválení řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021 

RK 713/06/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.06.2022 RK 714/06/22 

3. Rozpočtové změny RK 715/06/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 716/06/22 

5. Rozšíření bankovních služeb o služby Raiffeisenbank a.s. a ukončení spolupráce  

s Českou spořitelnou, a.s. 

RK 717/06/22 

6. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium 

Ostrov, p. o., na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

RK 718/06/22 

7. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na akci "90 let zdravotní péče v Nejdku" 

RK 719/06/22 

8. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední 

škola technická a ekonomická Sokolov, p. o., na pořízení vybavení do nově 

zrekonstruovaných ubytovacích prostor v domově mládeže 

RK 720/06/22 

9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Karlovy 

Vary, p. o. KK, na vydání publikace o porcelánu k 100. výročí Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech  

 

 

RK 721/06/22 
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10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje, p. o., na pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci  

v setkávacím systému - "vůz RV" 

RK 722/06/22 

11. Informace o doručení Výzvy č. 1/22-06-13253-001 k vrácení dotace nebo její části 

k projektu "Inovace ve výuce 2", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, 

příjemce dotace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 723/06/22 

12. Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních 

rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu"  

RK 724/06/22 

13. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje  

pro polikliniku v Nejdku 

RK 725/06/22 

14. Žádost o individuální dotaci Horské služby ČR, o.p.s., pro oblast Krušné hory  

v regionu Karlovarského kraje na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu 

RK 726/06/22 

15. Žádost o individuální dotaci organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart na druhou 

část projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart 

RK 727/06/22 

16. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným AKVER s.r.o. RK 728/06/22 

17. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx RK 729/06/22 

18. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx RK 730/06/22 

19. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným ZAHUSTEL, s.r.o.  

(dříve: High Motion trade s.r.o.) 

RK 731/06/22 

20. Projednání a schválení Realizačního plánu Analýzy stavu drogové scény  

a závislostního chování v Karlovarském kraji v roce 2021 na období 2022 - 2024 

RK 732/06/22 

21. Memorandum o partnerství a spolupráci Karlovarského kraje a Fakulty sociálně 

ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

RK 733/06/22 

22. Poskytnutí finančního daru spolku D-team, z.s., na podporu pořádání akce 

Mistrovství ČR družstev v tanečním sportu 

RK 734/06/22 

23. Poskytnutí finančního daru společnosti STUDIO NAJBRT, s.r.o. RK 735/06/22 

24. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher 

- Karlovarská Becherovka, a.s. 

RK 736/06/22 

25. Změny ve složení členů Komisí Rady Karlovarského kraje RK 737/06/22 

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

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

číslo 3_01_1474 

RK 738/06/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03090/2021 

RK 739/06/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03087/2021 

RK 740/06/22 

29. Projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

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

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

KK00405/2021  

RK 741/06/22 

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

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení  XXXIV části dílčích projektů  

do zásobníku 

RK 742/06/22 

31. „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, 

příspěvková organizace“  - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 

 

RK 743/06/22 
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32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

RK 744/06/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2  

RK 745/06/22 

34. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření 

příspěvkovým organizacím 

RK 746/06/22 

35. Záměr kraje směnit pozemek p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku 

Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4  

v  k.ú. Skalná v majetku společnosti Sedlecký kaolin a. s. a bezúplatné nabytí 

stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí a příslušenství  

z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s., do vlastnictví Karlovarského kraje 

RK 747/06/22 

36. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci - pozemek p.č. st. 3102, jehož součástí 

je stavba s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 

staženo 

37. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní  

a Úšovice z majetku Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně  

a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice  

z majetku města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje  

RK 748/06/22 

38. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Podhradí u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Podhradí u Aše z majetku obce Podhradí do majetku Karlovarského kraje  

RK 749/06/22 

39. Zrušení usnesení č. RK 57/01/17 ze dne 23.01.2017 - úplatné nabytí nemovitých 

věcí z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 19/1, 19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík 

RK 750/06/22 

40. Zrušení usnesení č. RK 1073/09/18 ze dne 10.09.2018 - úplatné nabytí nemovité 

věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část 

pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

RK 751/06/22 

41. Zrušení části usnesení č. RK 843/08/20 ze dne 11.08.2020 - schválení záměrů 

budoucích bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje 

do majetku města Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky 

v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří  

u Chebu 

RK 752/06/22 

42. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 2406/2 a 2406/3  

v k.ú. Nejdek 

RK 753/06/22 

43. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou 

věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.p.č. 1397 v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové 

RK 754/06/22 

44. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby 

zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. st. 10/1 v k.ú. Dolní Dvory, mezi 

Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností 

SUPTel a.s. 

RK 755/06/22 

45. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 2192, silnice č. III/21418, most  

ev. č. 21418-1 v k.ú. Dolní Žandov, ve vlastnictví České republiky, s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch 

Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

RK 756/06/22 

46. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva  

o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy - kabel VN na pozemku  

parc. č. 3258/3 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s. 

RK 757/06/22 

47. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské 

sítě - zemního vedení kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 903/1 a 768 v k.ú. 

Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary 

 

 

 

RK 758/06/22 



Usnesení z 87. jednání RKK dne 27.06.2022  č. j. KK/1533/VZ/22 

 

27.06.2022  Strana 4 (celkem 46) 

 

48. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - teplovodní 

přípojka na pozemcích parc. č. 171/2, 171/3 a 171/15 v k.ú. Cheb, mezi 

Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace,  

a společností TEREA Cheb s.r.o. 

RK 759/06/22 

49. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě  

- zemního vedení horkovodu na pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary  

RK 760/06/22 

50. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov 

RK 761/06/22 

51. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 762/06/22 

52. Programové  a individuální dotace v oblasti sportu – změny účelu dotace RK 763/06/22 

53. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 764/06/22 

54. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů 

budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část 

RK 765/06/22 

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

péče  

RK 766/06/22 

56. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 městu  

Bečov nad Teplou 

RK 767/06/22 

57. Žádost příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary o prominutí 

odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 768/06/22 

58. Senior Pas 2022 - uzavření licenční smlouvy  RK 769/06/22 

59. Roční zpráva za rok 2021 o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí  

pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2026 

RK 770/06/22 

60. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

aktivní činnosti seniorů pro rok 2022 

RK 771/06/22 

61. Odměna k životnímu jubileu panu Danielovi Lindenbergovi, řediteli příspěvkové 

organizace Domov „Pata“, příspěvková organizace  

RK 772/06/22 

62. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 01.07.2022 

RK 773/06/22 

63. Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

RK 774/06/22 

64. Žádost společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., o snížení jednorázové finanční 

náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Loket, ulice 

Tovární – vodovod a tlaková splašková kanalizace“ v silničních pozemcích  

a v mostním objektu v majetku Karlovarského kraje 

RK 775/06/22 

65. Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově RK 776/06/22 

66. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných  

při ukládání inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 

Karlovarského kraje 

RK 777/06/22 

67. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby 

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce 

"Dvě příjezdové elektrické brány"  

RK 778/06/22 

68. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže  

a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Celková rekonstrukce 

střechy objektu A" 

RK 779/06/22 

69. Změna ve složení Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační 

technologie 

RK 780/06/22 

70. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - Schválení výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku část 2 „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

RK 781/06/22 

71. Schválení výjimky a objednání právních služeb k predikci dalšího postupu 

správního řízení a k možnostem autoremedury v rámci nákupu CNG autobusů 

RK 782/06/22 
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72. Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o.  

- schválení výjimky z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ na „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken  

ve 3.N.P. “  

RK 783/06/22 

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

v Nejdku“ – schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy 

projektu 

RK 784/06/22 

74. Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – schválení realizace zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové 

dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta 

RK 785/06/22 

75. Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním 

věstníku EU - Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou 

RK 786/06/22 

76. Aktualizace objednávky Karlovarského kraje k veřejnoprávní smlouvě  

ev. č. KK01525/2021 o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje Plzeňským krajem na období 

 roku 2022 

RK 787/06/22 

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

v Nejdku“ registrační číslo projektu 013D313003001 – Schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby domova  

se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ pro 1. etapu 

projektu 

RK 788/06/22 
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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: 

 

67. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Dvě příjezdové elektrické 

brány"  

68. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže  

a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Celková rekonstrukce střechy  

objektu A" 

69. Změna ve složení Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

70. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - Schválení výsledku zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku část 2 „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce 

objektu L“ 

71. Schválení výjimky a objednání právních služeb k predikci dalšího postupu správního řízení  

a k možnostem autoremedury v rámci nákupu CNG autobusů 

72. Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o.  

- schválení výjimky z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  

na „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P. “  

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

– schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy projektu 

74. Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru projektanta 

75. Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku EU  

- Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou 

linkovou dopravou 

76. Aktualizace objednávky Karlovarského kraje k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01525/2021  

o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského 

kraje Plzeňským krajem na období roku 2022 

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

registrační číslo projektu 013D313003001 – Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku  

– stavební práce“ pro 1. etapu projektu 

 
Staženo z programu: 

 

36. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci - pozemek p.č. st. 3102, jehož součástí je stavba  

s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 
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1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení řádné 

účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 713/06/22 
 

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 (dále jen 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 řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 

 

- schvaluje v souladu s § 190, odst. (2), písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. návrh na převedení účetní ztráty 

po zdanění za rok 2021 takto - účetní ztráta po zdanění ve výši 17.877.337,41 Kč bude převedena na účet 

429 „neuhrazená ztráta minulých let“ 

 

- bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti společnosti za rok 2021 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 714/06/22 
 

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

k datu 27.06.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 27.06.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 715/06/22 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 285/2022 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 

1.441.112,18 Kč (85 % podíl EU, 10 % podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené k financování projektu Krajský 

akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Finanční prostředky dotace obdržené ex post 

budou převedeny do Fondu budoucnosti. 
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Rozpočtovou změnu č. 286/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Karlovarského kraje o částku 2.031.610 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č.374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Rozpočtovou změnu č. 287/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 132.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to každé po 66.000 Kč pro Integrovanou střední školu 

Cheb a Střední lesnickou školu Žlutice na financování vzdělávací akce Ředitel naživo  

 

Rozpočtovou změnu č. 288/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 650.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru investic Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na akci Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov 

 

Rozpočtovou změnu č. 302/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

11.438.760 Kč z titulu zapojení příjmu a zároveň úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2021,  

kde poplatníkem je Karlovarský kraj 

 

Rozpočtovou změnu č. 303/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

3.831.749,44 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené 

na financování výdajů na zajištění nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny 

 

Rozpočtovou změnu č. 304/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 186.703 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 na zhotovení cedulí na venkovní 

výstavu Měníme kraj v rámci akce Kraj dokořán 

 

Rozpočtovou změnu č. 305/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 201.251.750 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu neinvestičních přímých 

výdajů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem, obcemi a dobrovolným 

svazkem obcí v kraji k 31. květnu 2022 (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách  

č. 1 a 2) 

 

Rozpočtovou změnu č. 306/2022 

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

Karlovarského kraje zapojením obdržené neinvestiční dotace od města Horní Slavkov ve výši  

314.529,50 Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na zajištění drážní dopravní obslužnosti  

města Horní Slavkov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 307/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.020.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

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

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb  

v Karlovarském kraji II (OPZ III.) financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní 

osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 
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Rozpočtovou změnu č. 308/2022 

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

36.195,87 Kč (1.465,42 EUR) z titulu přijetí neinvestiční dotace podílu státního rozpočtu z Ministerstva 

pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 

ČR – Bavorsko, financovaného v rámci operačního programu Program spolupráce Svobodný stát 

Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020. Jedná se o dotaci ex-post, finanční prostředky budou převedeny 

na Fond budoucnosti, odkud byl projekt předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 309/2022 

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

203.919,19 Kč (8.284,01 EUR) z titulu přijetí neinvestiční dotace evropského podílu ze Saského státního 

ministerstva životního prostředí a zemědělství za realizaci projektu Technická pomoc pro program EÚS 

2014 - 2020 Česká republika – Sasko financovaného v rámci operačního programu Program na podporu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Finanční prostředky budou 

převedeny zpět do Fondu budoucnosti, odkud byl projekt předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 310/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 46.763,30 Kč na základě výzvy k vrácení dotace v souladu 

s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech poskytovateli dotace 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o vratku dotace z projektu 

Inovace ve výuce 2, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 financovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizovaného Základní školou a mateřskou školou při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 311/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

898.785,79 Kč z titulu přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky, určeného pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti  

do tří let na provoz dětské skupiny Beruška 

 

Rozpočtovou změnu č. 312/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje 

ve výši ± 1.270.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené na novou 

akci: Komenského 759 – udržovací práce. 

 

Rozpočtovou změnu č. 313/2021 

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

úřadu Karlovarského kraje ve výši 25.754.266,30 Kč (podíl SR + podíl EU), z toho investiční prostředky  

v částce 6.754.266,30 Kč a neinvestiční prostředky v částce 19.000.000 Kč, z titulu přijetí dotace  

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na realizaci projektu Implementace 

Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  

a sekundárnímu vzdělávání. Část dotace ve výši 21.096.570,30 Kč (investice 6.754.266,30 Kč  

a neinvestice 14.342.304 Kč) bude poskytnuta partnerům projektu uvedeným v příloze. Zbývající část  

ve výši 4.657.696 Kč bude vrácena na Fond budoucnosti, odkud byl projekt předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 314/2022 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 

521.000 Kč do běžného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení 

příspěvků na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s. a Karlovarským krajem a společností Nemocnice Sokolov s.r.o., pro rok 2022. 

Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 11.04.2022 usnesením č. ZK 107/04/22. 
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Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU  

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 716/06/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 6. 2022 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Rozšíření bankovních služeb o služby Raiffeisenbank a.s. a ukončení spolupráce s Českou 

spořitelnou, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 717/06/22 
 

- schvaluje rozšíření využívaných bankovních ústavů pro správu finančních prostředků na provozních 

účtech kraje a pro správu volných finančních prostředků na termínovaných účtech kraje o bankovní ústav 

Raiffeisenbank a.s. 

 

- souhlasí a schvaluje postupné ukončení spolupráce s Českou spořitelnou, a.s. 

 

- pověřuje Ing. Martinu Jánskou, vedoucí odboru finančního, vedením jednání s Raiffeisenbank a.s.  

a Českou spořitelnou, a.s., v kontextu tohoto materiálu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,  

na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 718/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,  

ve výši 283.000 Kč na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 295/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 283.000 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního 

příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Gymnázium 

Ostrov, p. o., na dofinancování akce „Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov“ 
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Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na akci "90 let zdravotní péče v Nejdku" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 719/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 50.000 Kč příspěvkové organizaci Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., na akci "90 let zdravotní péče v Nejdku" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 299/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 Kč  

v rámci běžných výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky 

z neuskutečněné akce Zdravotník roku budou poskytnuty jako neinvestiční příspěvek příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče na  akci 90 let zdravotní 

péče v Nejdku. 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 

a ekonomická Sokolov, p. o., na pořízení vybavení do nově zrekonstruovaných ubytovacích prostor 

v domově mládeže 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 720/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o., ve výši 160.000 Kč na pořízení vybavení do nově 

zrekonstruovaných ubytovacích prostor v domově mládeže 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 301/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 160.000 Kč  

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

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická 

a ekonomická Sokolov, p. o., na pořízení vybavení do nově zrekonstruovaných ubytovacích prostor  

v domově mládeže 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK,  

na vydání publikace o porcelánu ke 100. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské v Karlových Varech  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 721/06/22 
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- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum 

Karlovy Vary, p. o. KK, na vydání publikace o porcelánu ke 100. výročí Střední uměleckoprůmyslové 

školy keramické a sklářské v Karlových Varech 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 316/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši 100.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a ve výši 50.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí 

neinvestičního příspěvku ve výši 150.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum 

Karlovy Vary na vydání publikace o porcelánu k 100. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské v Karlových Varech 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, p. o., na pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému  

- "vůz RV" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 722/06/22 
 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 1.660.785 Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná 

služba Karlovarského kraje, p. o., na pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému  

- "vůz RV" 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Informace o doručení Výzvy č. 1/22-06-13253-001 k vrácení dotace nebo její části k projektu 

"Inovace ve výuce 2", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, příjemce dotace Základní škola  

a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 723/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o Výzvě č. 1/22-06-13253-001 k vrácení dotace či její části ve výši  

46.763,30 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 31. 5. 2022 Základní škole  

a mateřské škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, k projektu  

s názvem "Inovace ve výuce 2", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 

 

- ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, uhradit Výzvu č. 1/22-06-13253-001 k vrácení dotace či její části ve výši 

46.763,30 Kč na bankovní účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím 

zřizovatele - Karlovarského kraje ve stanovené lhůtě, tj. do 30. 6. 2022 
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- ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, řešit vrácení části dotace jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Jana Hynková, ředitelka Základní školy a mateřské školy při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
12. Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních rozvodů  

- elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 724/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ"  v Chebu, p. o., ve výši 7.700.000 Kč na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních 

rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 294/2022 -  přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy 

Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 7.700.000 Kč do rozpočtu Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu na dofinancování akce 

Rekonstrukce vnitřních rozvodů – elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu 

 

Termín kontroly: 25.07.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku  

v Nejdku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 725/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Nejdek, se sídlem Nejdek, náměstí Karla IV. č.p. 239, 

PSČ 362 21, IČO 00254801, na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku v Nejdku ve výši  

895.400 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit odboru zdravotnictví odeslat 

žadateli sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

- ukládá odboru zdravotnictví připravit návrh úpravy programu 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 2023 
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Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
14. Žádost o individuální dotaci Horské služby ČR, o.p.s., pro oblast Krušné hory v regionu 

Karlovarského kraje na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 726/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Horská  

služba ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51, IČO 27467759, pro oblast Krušné 

hory v regionu Karlovarského kraje na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Horská služba 

ČR, o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51, IČO 27467759, pro oblast Krušné hory  

v regionu Karlovarského kraje na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu ve výši 200.000 Kč  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č.  298/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč  

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

výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace společnosti Horská služba ČR, o.p.s., na obnovu 

a doplnění zdravotnického materiálu pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory v regionu Karlovarského 

kraje. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
15. Žádost o individuální dotaci organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart na druhou část projektu 

Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 727/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Léčebné lázně 

Lázně Kynžvart, se sídlem Lázně Kynžvart, Lázeňská č.p. 295, PSČ 354 91, IČO 00883573, na druhou 

část projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart v roce 2022 ve výši 200.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Léčebné lázně 

Lázně Kynžvart, se sídlem Lázně Kynžvart, Lázeňská č.p. 295, PSČ 354 91, IČO 00883573, na druhou 

část projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart v roce 2022 ve výši 200.000 Kč 

 z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č.  297/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč  

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

výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace organizaci Léčebné lázně Lázně Kynžvart,  

se sídlem Lázně Kynžvart na druhou část projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních 

Kynžvart v roce 2022. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
16. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným AKVER s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 728/06/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 10.000 Kč za povinným  

AKVER, s.r.o., se sídlem Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary, IČO 29103622, z důvodu nedostatku 

majetku a vymazání dlužníka z obchodního rejstříku 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního 

 

 
17. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 729/06/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání pohledávky ve výši 1.000 Kč za povinným xxx,  

se sídlem Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, IČO 14751925 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního 

 

 
18. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 730/06/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání nevymahatelné pohledávky ve výši 3.002 Kč za povinným  

xxx, člen Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje  

v období od 01.11.2014 do 07.10.2016 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního 
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19. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným ZAHUSTEL, s.r.o. (dříve: High Motion  

trade s.r.o.) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 731/06/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání pohledávky ve výši 1.000 Kč za povinným ZAHUSTEL, s.r.o.  

(dříve: High Motion trade s.r.o.), se sídlem Milčeves 3, 438 01  Žatec, IČO 02033739 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního 

 

 
20. Projednání a schválení Realizačního plánu Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování 

v Karlovarském kraji v roce 2021 na období 2022 - 2024 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 732/06/22 
 

- schvaluje Realizační plán Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování v Karlovarském kraji  

v roce 2021 na období 2022 – 2024 v plném znění 

 

- souhlasí s publikováním v elektronické verzi na webových stránkách Karlovarského kraje  

a Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
21. Memorandum o partnerství a spolupráci Karlovarského kraje a Fakulty sociálně ekonomické 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 733/06/22 
 

- souhlasí s uzavřením Memoranda o partnerství a spolupráci Karlovarského kraje a Fakulty sociálně 

ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
22. Poskytnutí finančního daru spolku D-team, z.s., na podporu pořádání akce Mistrovství ČR 

družstev v tanečním sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 734/06/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 40 000 Kč spolku D-team, z.s., jako podporu 

Karlovarského kraje na pořádání akce Mistrovství ČR družstev v tanečním sportu v Karlových Varech 
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Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
23. Poskytnutí finančního daru společnosti STUDIO NAJBRT, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 735/06/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 50 000 Kč společnosti STUDIO NAJBRT, s.r.o.,  

jako podporu Karlovarského kraje při realizaci výstavy s názvem Play it again v Galerii umění  

Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
24. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher  

- Karlovarská Becherovka, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 736/06/22 
 

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher  

– Karlovarská Becherovka, a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
25. Změny ve složení členů Komisí Rady Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 737/06/22 
 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 27. června 2022 paní Ludmilu Vocelkovou, členkou 

komise dopravní 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 27. června 2022 pana Ing. Jana Bureše, DBA, členem 

komise dopravní 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské 

zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 27. června 2022 pana Michala Šťovíčka, členem 

komise životního prostředí a změny klimatu a komise bezpečnosti a prevence kriminality 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 
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Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

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

kraji - Kotlíková dotace III“ - změna zdroje vytápění v projektu číslo 3_01_1474 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 738/06/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1474 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03090/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 739/06/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1092 dle návrhu 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03090/2021 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK03087/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 740/06/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 3_01_1296 dle návrhu 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03087/2021 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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29. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

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

účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00405/2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 741/06/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZU_01_742 dle návrhu 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00405/2021 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  

XXXIV části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 742/06/22 
 

- schvaluje 

- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané 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", dle přílohy 1 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podané 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", 

dle přílohy 2 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
31. „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“  - dodatek 

č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 743/06/22 
 

- bere na vědomí informaci o návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který se týká zjednodušení postupu 

realizace díla v rámci akce "Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace" 
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- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zpracování projektové dokumentace  

na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace", dle návrhu 

 

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

ke smlouvě o dílo na akci" Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy 

Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace" 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 744/06/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/1792, pozemky p.p.č. 2363/1 a p.p.č. 189/34 

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

společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 381-9105/2022 ze dne 05.04.2022 

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

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2181, pozemek p.p.č. 2803/1 v k.ú. Krásná  

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

E - PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 269-8957/2022 ze dne 07.03.2022 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2194, pozemek p.č. 1966/2 v k.ú. Nové 

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

SUPTel a.s., dle geometrického plánu č. 1096-3034/2022 ze dne 09.03.2022 (umístění inženýrských sítí  

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.č. 1331/1 v k.ú. Dolní 

Chodov, ve prospěch společnosti CETIN a.s., zastoupené na základě plné moci společností První SaZ 

Plzeň a.s., dle geometrického plánu č. 2672-353/2020 ze dne 29.03.2021 (umístění inženýrských sítí  

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 192/1 v k.ú. Habartov, 

ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., dle geometrického plánu č. 1346-69/2022 ze dne 

04.04.2022 (umístění inženýrských sítí – sdělovací vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč 

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

tj. celkem 3.025 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 745/06/22 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/606, pozemek p.č. 261 v k.ú. Zlatá  

u Kynšperka nad Ohří, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu č. 201-8407/2021 ze dne 17.11.2021 

(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/214, pozemky p.p.č. 989/1 a p.p.č. 989/2  

v k.ú. Háje u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 1428-7138/2022 ze dne 

09.03.2022 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN a PS), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

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

+ DPH, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/214, pozemek p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb,  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 6586-9106/2022 ze dne 06.04.2022 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

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

3.025 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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34. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 746/06/22 
 

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku v pořizovacích hodnotách nad 100 tis. Kč, 

nulových zůstatkových hodnotách, svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím: 

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace,  

se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov: 

- inv. č. 1300/61 – ošetřovatelská polohovací vana, rok pořízení 2012, pořizovací cena 270 304,00 Kč. 

 

2. Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Obrněné brigády 2258/6, 350 02 

Cheb: 

- inv. č. 009704 – myčka zn. ZANUSSI, rok pořízení 2009, pořizovací cena 272 331,50 Kč. 

 

3. Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího  

z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb: 

- inv. č. 336 – PC Macintosh, rok pořízení 1993, pořizovací cena 877 686,00 Kč; 

- inv. č. 413 – digitální kamera SONY, rok pořízení 1999, pořizovací cena 137 372,00 Kč; 

- inv. č. 414 – digitální video SONY, rok pořízení 1999, pořizovací cena 121 512,00 Kč; 

- inv. č. 440 -  PC síť, rok pořízení 2002, pořizovací cena 122 520,00 Kč. 

 

- ukládá Mgr. Petře Sekáčové, ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“  

v Sokolově, příspěvková organizace, Ing. Janu Homolkovi, řediteli Integrované střední školy Cheb, 

příspěvková organizace a Mgr. Martině Kulové, ředitelce Muzea Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Jan Homolka, ředitel Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, příspěvková organizace 

 

 
35. Záměr kraje směnit pozemek p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku Karlovarského kraje  

s pozemky p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4 v  k.ú. Skalná v majetku společnosti Sedlecký 

kaolin a. s. a bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí  

a příslušenství z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s. do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 747/06/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitou věc ve vlastnictví Karlovarského kraje  

(tj. pozemek p.p.č. 1794/30 o výměře 1798 m2 v k.ú. a obci Skalná) s nemovitými věcmi ve vlastnictví 

společnosti Sedlecký kaolin a. s. (tj. pozemky p.p.č. 2270/1 o výměře 1659 m2, p.p.č. 2270/2 o výměře 

159 m2, p.p.č. 2270/3 o výměře 584 m2 a p.p.č. 2270/4 o výměře 178 m2 v k.ú. a obci Skalná), a to formou 

směnné smlouvy mezi společností Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany 167, PSČ 362 26 Božičany, 

IČO 63509911 (jako směnitel č. 1), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako směnitel č. 2), s tím, že smluvní strany se 

dohodly, že směna bude realizovaná bez doplatku, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje směnit výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tuto směnu projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím směnit 
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uvedené nemovité věci mezi vlastnictvími Karlovarského kraje a společností Sedlecký kaolin a. s.,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovité věci  

ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemek p.p.č. 1794/30 o výměře 1798 m2 v k.ú. a obci Skalná)  

s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s. (tj. pozemky p.p.č. 2270/1 o výměře 

1659 m2, p.p.č. 2270/2 o výměře 159 m2, p.p.č. 2270/3 o výměře 584 m2 a p.p.č. 2270/4 o výměře 178 m2 

v k.ú. a obci Skalná), a to formou směnné smlouvy mezi společností Sedlecký kaolin a. s., se sídlem 

Božičany 167, PSČ 362 26 Božičany, IČO 63509911 (jako směnitel č. 1), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako 

směnitel č. 2), s tím, že smluvní strany se dohodly, že směna bude realizovaná bez doplatku,  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit výše uvedenou nemovitou 

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tuto směnu projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím směnit uvedené nemovité věci mezi vlastnictvími Karlovarského kraje  

a společností Sedlecký kaolin a. s., dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí stavby 

přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Plesná včetně všech součástí a příslušenství a stavbou přeložky 

silnice č. III/2136 zastavěných pozemků, které jsou předmětem směnné smlouvy, a to formou darovací 

smlouvy mezi společností Sedlecký kaolin a. s., se sídlem Božičany 167, PSČ 362 26 Božičany,  

IČO 63509911 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a 

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

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s., do vlastnictví 

Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné smlouvy  

a darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné směnné smlouvy a darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
36. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci - pozemek p.č. st. 3102, jehož součástí je stavba  

s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
37. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku města Mariánské Lázně do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 748/06/22 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 350/2 o výměře 416 m2,  

p.p.č. 351/5 o výměře 355 m2, p.p.č. 175/17 o výměře 404 m2, p.p.č. 402/23 o výměře 9 m2 v k.ú. 

Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně a pozemky p.p.č. 1713/14 o výměře 1060 m2, 

p.p.č. 1165/32 o výměře 54 m2, p.p.č. 1165/33 o výměře 63 m2 a p.p.č. 1165/34 o výměře 23 m2 v k.ú. 

Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci městu Mariánské Lázně, a to formou darovací 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 

155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města 

Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 350/2 o výměře 416 m2, p.p.č. 351/5 o výměře 355 m2, p.p.č. 175/17 o výměře 404 m2,  

p.p.č. 402/23 o výměře 9 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně a pozemků 

p.p.č. 1713/14 o výměře 1060 m2, p.p.č. 1165/32 o výměře 54 m2, p.p.č. 1165/33 o výměře 63 m2  

a p.p.č. 1165/34 o výměře 23 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně konkrétnímu zájemci městu 

Mariánské Lázně, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

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

a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako 

obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.p.č. 402/57 o výměře 1084 m2, p.p.č. 402/58 o výměře 55 m2, p.p.č. 402/59 o výměře 66 m2,  

p.p.č. 220/6 o výměře 37 m2, p.p.č. 220/5 o výměře 188 m2, p.p.č. 357/2 o výměře 63 m2, p.p.č. 220/7  

o výměře 68 m2, p.p.č. 402/51 o výměře 1140 m2, p.p.č. 402/52 o výměře 126 m2, p.p.č. 213/6 o výměře 

80 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně a pozemků p.p.č. 1165/36 o výměře 

18 m2 a p.p.č. 1978/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy 

mezi městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061 (jako 

dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné 

nemovité věci z vlastnictví města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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38. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského kraje 

do majetku obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podhradí u Aše z majetku obce 

Podhradí do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 749/06/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2347/24 o výměře 11 m2, 

p.p.č. 2347/25 o výměře 11 m2, p.p.č. 2347/31 o výměře 125 m2, p.p.č. 2347/32 o výměře 7 m2,  

p.p.č. 2375/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 2375/7 o výměře 35 m2, p.p.č. 2375/10 o výměře 180 m2,  

p.p.č. 2417/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 2417/3 o výměře 100 m2 v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí 

konkrétnímu zájemci obci Podhradí, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné), a obcí Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 Aš, IČO 00572683 (jako 

obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje 

darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento 

převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Podhradí, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 2347/24 o výměře 11 m2, p.p.č. 2347/25 o výměře 11 m2, p.p.č. 2347/31 o výměře 125 m2,  

p.p.č. 2347/32 o výměře 7 m2, p.p.č. 2375/5 o výměře 11 m2, p.p.č. 2375/7 o výměře 35 m2,  

p.p.č. 2375/10 o výměře 180 m2, p.p.č. 2417/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 2417/3 o výměře 100 m2 v k.ú. 

Podhradí u Aše a obci Podhradí konkrétnímu zájemci obci Podhradí, a to formou darovací smlouvy mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 Aš,  

IČO 00572683 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

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

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

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Podhradí, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.p.č. 60/5 o výměře 10 m2, p.p.č. 2347/8 o výměře 80 m2, p.p.č. 2347/29 o výměře 3 m2, p.p.č. 2375/9  

o výměře 3 m2 a p.p.č. 2375/6 o výměře 9 m2 v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí, formou darovací 

smlouvy mezi obcí Podhradí, se sídlem Podhradí 55, PSČ 352 01 Aš, IČO 00572683 (jako dárce na straně 

jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Podhradí do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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39. Zrušení usnesení č. RK 57/01/17 ze dne 23.01.2017 - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 19/1, 19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 

261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 750/06/22 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. RK 57/01/17 ze dne 23.01.2017 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 61/02/17 ze dne 23.02.2017 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 
40. Zrušení usnesení č. RK 1073/09/18 ze dne 10.09.2018 - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví 

fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 751/06/22 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. RK 1073/09/18 ze dne 10.09.2018 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 403/12/18 ze dne 13.12.2018 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
41. Zrušení části usnesení č. RK 843/08/20 ze dne 11.08.2020 - schválení záměrů budoucích 

bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte,  

Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 752/06/22 
 

- zrušuje část usnesení č. RK 843/08/20 ze dne 11.08.2020 ve znění: 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr budoucího bezúplatného 

převodu pozemků p.p.č. 308/4 o výměře 1785 m2 v k.ú. Tůně a obci Pomezí nad Ohří a 308/1 o výměře 

530 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb z vlastnictví Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Cheb 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení části usnesení  

č. ZK 254/09/20 ze dne 14.09.2020 ve znění: 

 

- schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 308/4 o výměře 1785 m2 v k.ú. Tůně a obci 

Pomezí nad Ohří a 308/1 o výměře 530 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb z vlastnictví 

Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, do vlastnictví města Cheb 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
42. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 2406/2 a 2406/3 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 753/06/22 
 

- souhlasí s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 2406/2 a 2406/3 v k.ú. Nejdek,  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované rekonstrukce a rozšíření parkoviště na uvedených 

pozemcích 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Pištejová Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
43. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 1397 v k.ú. Krásná Lípa  

u Šindelové 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 754/06/22 
 

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním části pozemku  

p.p.č. 1397, která byla oddělena geometrickým plánem č. 312-63/2021 ze dne 09.12.2021 z původního 

pozemku p.p.č. 1397 a označena jako pozemek p.p.č. 1397/2, v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové a obci 

Šindelová, které by činilo celkem 2.880 Kč 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1397, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 312-63/2021 z původního pozemku p.p.č. 1397 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1397/2 o výměře 126 m2, v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové a obci Šindelová 

konkrétnímu zájemci xxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako prodávající na straně jedné), a xxx, bytem xxx, PSČ xxx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 585-28/2022 ze dne 06.04.2022 ve výši 16.540 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku  

p.p.č. 1397, která byla oddělena geometrickým plánem č. 312-63/2021 z původního pozemku p.p.č. 1397 

a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1397/2 o výměře 126 m2, v k.ú. Krásná Lípa  

u Šindelové a obci Šindelová konkrétnímu zájemci xxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským 
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krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

(jako prodávající na straně jedné), a xxx, bytem xxx, PSČ xxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 585-28/2022 ze dne 06.04.2022 

ve výši 16.540 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví xxx, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 

44. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby zařízení 

distribuční soustavy na pozemku parc. č. st. 10/1 v k.ú. Dolní Dvory, mezi Karlovarským krajem  

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností SUPTel a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 755/06/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

č. IV-12-0014198/VB/002 – kabelové vedení NN, název stavby: "Cheb, Dolní Dvory, st. p. 10/2, kNN", 

na pozemku parc. č. st.10/1 v k.ú. Dolní Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., mezi 

Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou 

povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností SUPTel a.s., 

se sídlem Plzeň 4 - Doubravka, Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00, IČO 25229397 (jako stranou 

oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 6.860 Kč + DPH, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování zařízení 

distribuční soustavy č. IV-12-0014198/VB/002 – kabelové vedení NN, název stavby: "Cheb, Dolní Dvory, 

st. p. 10/2, kNN", na pozemku parc. č. st.10/1 v k.ú. Dolní Dvory, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné 

moci společností SUPTel a.s., se sídlem Plzeň 4 - Doubravka, Hřbitovní 1322/15, PSČ 312 00,  

IČO 25229397 (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 6.860 Kč + DPH, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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45. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 2192, silnice č. III/21418, most ev. č. 21418-1  

v k.ú. Dolní Žandov, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy 

České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 756/06/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 2192, silnice č. III/21418, stavba 

mostu ev. č. 21418-1 v k.ú. a obci Dolní Žandov, za účelem služebnosti cesty a stezky a umístění stavby, 

spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a opravy stavby mostu vybudovaného v rámci akce 

„Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov“ na pozemku, jehož rozsah je vymezen geometrickým 

plánem č. 931-283/2021, na dobu životnosti stavby ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to za jednorázovou 

úplatu 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 2192, silnice č. III/21418, stavba 

mostu ev. č. 21418-1 v k.ú. a obci Dolní Žandov, za účelem služebnosti cesty a stezky a umístění stavby, 

spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a opravy stavby mostu vybudovaného v rámci akce 

„Modernizace mostu ev. č. 21418-1 Dolní Žandov“ na pozemku, jehož rozsah je vymezen geometrickým 

plánem č. 931-283/2021, na dobu životnosti stavby, formou smlouvy o zřízení služebnosti, mezi Lesy 

České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08 Hradec Králové, 

IČO 42196451 (jako obtížený na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH, t.j. celkem 12.100 Kč 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat 

kroky k podpisu předmětné smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, zástupce ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

 
46. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 

stavbu zařízení distribuční soustavy - kabel VN na pozemku parc. č. 3258/3 v k.ú. Sokolov, mezi 

Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností 

MONTPROJEKT, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 757/06/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu zařízení distribuční soustavy č. IE-12-0008185/SOBS VB04, název stavby: "Sokolov, 

UN/22, Michal, SO1 + SO6, kVN, TS", na pozemku parc. č. 3258/3 v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským 

krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí povinnou), 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., 

se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17  Pardubice, IČO 28494032 (jako stranou budoucí oprávněnou) 

 

 



Usnesení z 87. jednání RKK dne 27.06.2022  č. j. KK/1533/VZ/22 

 

27.06.2022  Strana 30 (celkem 46) 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem předmětné smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
47. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - zemního 

vedení kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 903/1 a 768 v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským 

krajem a Statutárním městem Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 758/06/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 

- zemního vedení kanalizační přípojky pro stavbu "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"  

na pozemcích parc. č. 903/1 a 768 v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem, se sídlem  

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti 

inženýrské sítě), a statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy 

Vary, IČO 00254657 (jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti inženýrské sítě) 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
48. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - teplovodní přípojka  

na pozemcích parc. č. 171/2, 171/3 a 171/15 v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem zastoupeným 

Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace, a společností TEREA Cheb s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 759/06/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - teplovodní 

přípojky na pozemcích parc. č. 171/2, 171/3 a 171/15  v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb,  

IČO 47723386 (jako stranou budoucí povinnou) a společností TEREA Cheb s.r.o., se sídlem  

Májová 588/33, 350 02 Cheb, IČO 63507871 (jako stranou budoucí oprávněnou), dle návrhu 

 

- ukládá Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu 

 

- zmocňuje Gymnázium Cheb, příspěvková organizace, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 
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49. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - zemního vedení 

horkovodu na pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 760/06/22 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – zemního vedení horkovodu k části 

pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary, pro stavbu pod označením "Revitalizace objektu Císařské lázně, 

Karlovy Vary", ve prospěch společnosti Karlovarská teplárenská, a.s., mezi Karlovarskou  

teplárenskou, a.s., se sídlem Na Výšině 348/26, 360 04  Karlovy Vary, IČO 49790471 (jako stranou 

oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě), a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  

Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou ze služebnosti inženýrské sítě), dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – zemního vedení 

horkovodu k části pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary, pro stavbu pod označením "Revitalizace objektu 

Císařské lázně, Karlovy Vary", ve prospěch společnosti Karlovarská teplárenská, a.s., mezi Karlovarskou 

teplárenskou, a.s., se sídlem Na Výšině 348/26, 360 04  Karlovy Vary, IČO 49790471 (jako stranou 

oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě), a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  

Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako stranou povinnou ze služebnosti inženýrské sítě), dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

50. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví Karlovarského 

kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 761/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.č. 86/10 o výměře 7 m2, p.č. 86/12 o výměře 8 m2 a p.č. 90/7 o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Milhostov,  

a to formou darovací smlouvy mezi obcí Milhostov, se sídlem Milhostov č.p. 68, PSČ 350 02 Milhostov, 

IČO 00254070 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví Karlovarského kraje,  

dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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51. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 762/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 40.000 Kč 

subjektům dle přílohy č. 1 s připomínkou uvedenou v zápise 

 

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

kraje v celkové výši 40.000 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 

 

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

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

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

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

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
52. Programové  a individuální dotace v oblasti sportu – změny účelu dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 763/06/22 
 

- schvaluje změnu účelu schválené programové dotace poskytnuté v rámci Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu z "Mistrovství světa v karate"  

na "Mistrovství světa v karate - Slovinsko" u subjektu SAMURAI FIGHT CLUB, z.s. (IČO 2689389),  

a uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK01070/2022 dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje změnu účelu schválené programové dotace poskytnuté v rámci Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu z "Mistrovství světa v karate 2022 

(WUKF) v Fort Lauderdale - Florida, USA" na "Mistrovství Evropy v karate WUKF v Livornu - Itálie"  

u subjektu Sportovní klub policie Sokolov UNITOP ČR, z.s. (IČO 14703793) a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy dle návrhu č. 2 

 

- schvaluje změnu účelu schválené individuální dotace odboru školství, mládeže a tělovýchovy z "Nákup 

vzduchových zbraní a pokrytí střeleckých potřeb biatlonistů" na "Nákup střeliva" u subjektu Biatlon klub 

OSTROV, z.s. (IČO 06229450) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu č. 3 

 

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

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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53. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 764/06/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, MPA, ředitelku Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Aktivní škola 3“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 

 na projekt „Aktivní škola 3“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Aktivní škola 3“ ve výši 1.704.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Jan Amos Komenský 

prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
54. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 765/06/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena 

nabídka účastníka Trade Corporation s.r.o., Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1,  

IČO 24136361, s nabídkovou cenou 1 599 773,50 Kč bez DPH (1 935 725,94 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, 2. část dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem Trade Corporation s.r.o., 

Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 24136361, s nabídkovou cenou 1 599 773,50 Kč bez 

DPH (1 935 725,94 Kč včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího 

řízení 



Usnesení z 87. jednání RKK dne 27.06.2022  č. j. KK/1533/VZ/22 

 

27.06.2022  Strana 34 (celkem 46) 

 

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, činit úkony spojené  

s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Trade Corporation s.r.o., Mostecká 273/21, Malá Strana, 

118 00 Praha 1, IČO 24136361 

 

- pověřuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Trade Corporation s.r.o., Mostecká 273/21,  

Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 24136361 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 766/06/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 296/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000 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 neinvestiční 

individuální dotace pro subjekt Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Rytířskému řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou, IČO 00408026, na vypracování stavebně - historického průzkumu na budově fary  

č. p. 198 v Kynšperku nad Ohří ve výši 60 000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Rytířským řádem 

Křižovníků s červenou hvězdou, IČO 00408026, na vypracování stavebně - historického průzkumu  

na budově fary č. p. 198 v Kynšperku nad Ohří ve výši 60 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle 

návrhu 

 

- pověřuje Oľgu Halákovou, členku rady pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Březová, IČO 00259250, na oslavy 130. výročí od založení 

sboru dobrovolných hasičů v Březové u Sokolova ve výši 60 000 Kč 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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56. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

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

a movitých věcí v roce 2022 městu Bečov nad Teplou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 767/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu účelu dotace  

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

v roce 2022 tak, že se původní účel "Oprava opláštění objektu Základní umělecké školy J. Labitzkého" 

mění na "Bečov nad Teplou, Základní umělecká škola J. Labitzkého - odvodnění objektu", dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
57. Žádost příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary o prominutí odvodu  

do rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 768/06/22 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 19.364,17 Kč 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 

58. Senior Pas 2022 - uzavření licenční smlouvy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 769/06/22 
 

- schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi Karlovarským krajem a držitelem licence Senior Pas  

- společností Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a,  

Staré Brno, 603 00 Brno, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit k podpisu licenční smlouvu mezi Karlovarským krajem  

a držitelem  licence - společností Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, se sídlem Mendlovo 

náměstí 907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem licenční smlouvy se společností 

Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno,  

603 00 Brno 
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Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
59. Roční zpráva za rok 2021 o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby  

se zdravotním postižením na období 2021-2026 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 770/06/22 
 

- schvaluje Roční zprávu za rok 2021 o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby  

se zdravotním postižením na období 2021-2026 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 
 

60. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 771/06/22 
 

- schvaluje 

- poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu aktivní činnosti seniorů žadatelům uvedeným v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje pana Mgr. Roberta Pisára podpisem smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

61. Odměna k životnímu jubileu panu Danielovi Lindenbergovi, řediteli příspěvkové organizace 

Domov „Pata“, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 772/06/22 
 

- schvaluje odměnu k životnímu jubileu panu Danielovi Lindenbergovi, řediteli příspěvkové organizace 

Domov „Pata“, příspěvková organizace, ve výši dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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62. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 01.07.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 773/06/22 
 

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 01.07.2022 dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 01.07.2022 do příslušných smluv k zajištění dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
63. Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících  

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

kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 774/06/22 
 

- schvaluje navýšení kompenzace ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., za období 

roku 2022 o částku v celkové výši 93.160 Kč, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě 

cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem předmětného dodatku 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
64. Žádost společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady  

za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Loket, ulice Tovární – vodovod a tlaková 

splašková kanalizace“ v silničních pozemcích a v mostním objektu v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 775/06/22 
 

- souhlasí se snížením Sokolovské vodárenské s.r.o., jednorázové finanční náhrady za užívání části 

pozemku p. č. 500/2 a mostního objektu č. 209-010c v k. ú. Loket na jednu polovinu, tj. 84.590 Kč  

+ DPH, z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 
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Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

organizace 

 

 
65. Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 776/06/22 
 

- bere na vědomí usnesení Zastupitelstva obce Odrava č. 9/3/2022 ze dne 25.04.2022 

 

- ukládá hejtmanovi Ing. Petru Kulhánkovi a Ing. Janu Burešovi, DBA, neuvolněnému členu 

zastupitelstva, zahájení dalších jednání s představiteli obce Odrava ohledně realizace akce „Rekonstrukce 

lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ tak, aby byly splněny podmínky pro čerpání finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
66. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných při ukládání 

inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 777/06/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  ke zrušení části usnesení č. ZK 269/09/14 

ze dne 03.09.2014 ve znění: 

„- schvaluje jednorázovou sazbu za zřízení věcných břemen - služebností v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí a obdobných zařízení třetích stran do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji, v paušální výši 500,-- Kč (bez DPH) za každou pozemkovou parcelu, dotčenou 

věcným břemenem - služebností. U podnikatelských subjektů budou k této částce účtovány i náklady  

za administrativní vyřízení smlouvy ve výši 2.000,-- Kč (bez DPH).“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sazbu jednorázové úhrady  

za zřízení věcných břemen - služebností v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí a obdobných zařízení 

třetích stran do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji ve výši 500,-- Kč  

(bez DPH) za každou pozemkovou parcelu, dotčenou věcným břemenem - služebností. Věcná břemena  

- služebnosti, zřizovaná právnickými osobami, které se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, mohou být na základě žádosti budoucího oprávněného 

oceněna podle znaleckého posudku za cenu zjištěnou podle zákona upravujícího oceňování majetku.  

Za administrativní vyřízení smlouvy budou u podnikatelských subjektů účtovány náklady ve výši  

2.000,-- Kč (bez DPH). 

 

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

budoucí o zřízení služebnosti, která bude uzavírána s budoucím oprávněným v případech využití 

znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene - služebnosti 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, uzavíráním a podpisem smluv o smlouvách budoucích  

o zřízení služebnosti 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

organizace 

 

 
67. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Dvě příjezdové elektrické 

brány"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 778/06/22 
 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., ve výši 50.098,65 Kč na dofinancování akce 

"Dvě příjezdové elektrické brány" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 317/2022 -  přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.098,65 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových 

výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

jako příspěvek do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„SOKOLÍK“ v Sokolově na dofinancování akce Dvě příjezdové elektrické brány. 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
68. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna 

Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Celková rekonstrukce střechy objektu A" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 779/06/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 566.000 Kč příspěvkové organizaci Domov 

mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce "Celková rekonstrukce střechy 

objektu A" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. č. 319/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 566.000 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního 

příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Domov 

mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., na dofinancování akce „Celková rekonstrukce střechy 

objektu A“ 
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Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
69. Změna ve složení Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 780/06/22 
 

- bere na vědomí rezignaci paní Lucie Hostašové na funkci členky Komise pro inovace, vědu a výzkum, 

smart region a informační technologie dnem 24.06.2022 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 27.06.2022, Ing. Miroslava Očenáška novým členem Komise 

pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
70. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ - Schválení výsledku zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku část 2 „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce 

objektu L“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 781/06/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 

nabídka účastníka č. 5 OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, IČO 46342796, s nabídkovou 

cenou 227.553.956,00 Kč bez DPH (tj. 275.340.286,76 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– Rekonstrukce objektu L“, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa  

– Rekonstrukce objektu L“, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení,  

s vybraným dodavatelem OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, IČO 46342796,  

s nabídkovou cenou 227.553.956,00 Kč bez DPH (tj. 275.340.286,76 Kč včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, IČO 46342796 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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71. Schválení výjimky a objednání právních služeb k predikci dalšího postupu správního řízení  

a k možnostem autoremedury v rámci nákupu CNG autobusů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 782/06/22 
 

- bere na vědomí informace v důvodové zprávě 

 

- rozhoduje o objednání advokátních služeb od spol. Advokátní kancelář HAVEL & PARTNER  

na zhotovení vyhodnocení predikce budoucího vývoje zadávacího řízení „Nákup CNG autobusů  

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, včetně kvalifikovaného odhadu termínů a výroku ohledně 

realizovatelnosti zakázky v požadovaném termínu a též zhodnocení možnosti vrácení se prostřednictvím 

autoremedury k plnění předchozí veřejné zakázky s vyhodnocením potenciálních možností na blokování 

uzavření smlouvy stěžovateli s tím, že detaily objednávky budou definovány ve spolupráci pana 

zastupitele Bureše, odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad a odboru řízení projektů 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII spočívající  

v možnosti zadat předmětnou veřejnou zakázku přímým zadáním oslovením jednoho dodavatele  

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu  

dle § 27 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

- pověřuje zastupitele Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem objednávky právních služeb 

 

- ukládá odboru legislativního a právního a krajský živnostenský úřad ve spolupráci s odborem řízení 

projektů odeslat objednávku na požadované právní služby 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
72. Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o. - schválení výjimky  

z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na „Odstranění havarijního stavu 

koupelen a střešních oken ve 3.N.P. “  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 783/06/22 
 

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“  

v Mnichově, p.o., výjimku z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ dle čl. IX odst. 1, s tím,  

že veřejná zakázka „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“  bude zadána 

přímým zadáním dodavateli HELLMICH spol. s r.o., IČO 25218948, se sídlem Hlavní ul. 282/144,  

353 01 Mariánské Lázně 

 

- schvaluje změnu účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o., ve výši 700.000 Kč z původní akce 

"Oprava fasády" na novou akci „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 
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- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o., ve výši 550.000 Kč na akci 

„Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, p.o., ve výši 550.000 Kč na akci „Odstranění 

havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 315/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši  ± 550.000 Kč  

z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových 

výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

jako příspěvek do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„PRAMEN“ v Mnichově, p.o., na akci „Odstranění havarijního stavu koupelen a střešních oken ve 3.N.P.“ 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„PRAMEN“ v Mnichově, p.o., ve výši  1.800.000 Kč na akci „Odstranění havarijního stavu koupelen  

a střešních oken ve 3.N.P.“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem HELLMICH spol. s r.o., IČO 25218948, se sídlem 

Hlavní ul. 282/144, 353 01 Mariánské Lázně, dle cenové nabídky 

 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“  

v Mnichově, p.o., uzavřít smlouvu s dodavatelem HELLMICH spol. s r.o., IČO 25218948, se sídlem 

Hlavní ul. 282/144, 353 01 Mariánské Lázně 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

v Mnichově, příspěvková organizace 

 

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

– schválení závazného finančního příslibu fyzické realizace 2. etapy projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 784/06/22 
 

- souhlasí 

a) se zařazením projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

v Nejdku“ – 2. etapa do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti, případně z úvěru k zabezpečení 

předfinancování celkových výdajů projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“  – 2. etapa ve výši max. 240 000 000 Kč, tzn. 33,33 % dotace z Regionálního 

rozvojového fondu v max. výši 80 000 000 Kč a 66,67 % výdaje nad rámec poskytované dotace ve výši 

min. 160 000 000 Kč       

c) s vlastním spolufinancováním projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa ve výši min. 160 000 000 Kč, výdaje nad rámec poskytované dotace,  

z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 318/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 Kč  

z neinvestiční rezervy na projekty EU Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

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

na pořízení studie proveditelnosti, povinné přílohy žádosti o dotaci z výzvy Národního plánu obnovy,  

k připravovanému projektu Humanizace sociální služby „Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku“ – 2. etapa výstavby 
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka podpisem žádosti o dotaci a dalších 

potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci projektu „Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa podávané na základě výzvy číslo 

31_22_003 Národního plánu obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních 

služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

- pověřuje odbor řízení projektů řízením projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním 

režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa včetně zajištění doby udržitelnosti 

 

- jmenuje vedoucím projektu “Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 

 v Nejdku“ – 2. etapa Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

-doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti, případně z úvěru k zabezpečení 

předfinancování celkových výdajů projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“  – 2. etapa ve výši max. 240 000 000 Kč, tzn. 33,33 % dotace z Regionálního 

rozvojového fondu v max. výši 80 000 000 Kč a 66,67 % výdaje nad rámec poskytované dotace ve výši 

min. 160 000 000 Kč      

 b) s vlastním spolufinancováním projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa ve výši min. 160 000 000 Kč, výdaje nad rámec poskytované dotace,  

z Fondu budoucnosti, případně z úvěru  

c) pověření hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka podpisem žádosti o dotaci a dalších 

potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci projektu „Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ – 2. etapa podávané na základě výzvy číslo 

31_22_003 Národního plánu obnovy – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních 

služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
74. Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské 

činnosti a autorského dozoru projektanta 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 785/06/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro seniory v Perninku ve výši 250.000 Kč z původní akce "Nákup konvektomatu do kuchyně"  

na vypracování projektové dokumentace k připravované akci „Domov pro seniory v Perninku  

– rekonstrukce objektu A“ 

 

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

Domov pro seniory v Perninku ve výši 200.000 Kč na vypracování projektové dokumentace  

k připravované akci „Domov pro seniory v Perninku – rekonstrukce objektu A“ 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku ve výši  

450.000 Kč na vypracování projektové dokumentace k připravované akci „Domov pro seniory v Perninku 

– rekonstrukce objektu A“ 

 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku Domov pro seniory  

v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
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projektanta v rámci projektu Domov pro seniory v Perninku 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov pro seniory v Perninku, 

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta, kterými 

jsou: 

"celková nabídková cena v Kč včetně DPH" – váha kritéria 80 %,  

"výše hodinové sazby v Kč včetně DPH za výkon autorského dozoru projektanta" - váha kritéria 5 % a  

"zkušenost hlavního inženýra projektu" - váha kritéria – 15 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Bc. Jitka Pokorná 

Mgr. Robert Pisár 

Kateřina Mairingerová, DiS.  

Bc. Alfréd Hlušek 

Monika Drobilová 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Miroslav Balatka 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Jindřich Čermák 

Gabriela Dostálová 

Eduard Frisch 

Oľga Haláková 

Martin Hurajčík 

Ing. Vít Hromádko 

JUDr. Miloslav Chadim 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Martin Kalina 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Věra Maříková 

Markéta Monsportová 

Mgr. Jana  Mračková Vildumetzová 

Bc. Jan Picka 

Ing. Marek Poledníček 

Michal Šťovíček 

Ludmila Vocelková 

Ing. Jan Vrba 

Lukáš Zykán 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Bc. Anna Vendlová 

Ing. Petr Wolf 

Ing. Andrea Černá 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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75. Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku EU  

- Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou 

linkovou dopravou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 786/06/22 
 

- souhlasí se zveřejněním oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním 

věstníku EU dle návrhu 

 

 

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

zveřejnění oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby v Úředním věstníku EU  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 08.08.2022 
 

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

 

 
76. Aktualizace objednávky Karlovarského kraje k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01525/2021  

o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského 

kraje Plzeňským krajem na období roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 787/06/22 
 

- schvaluje aktualizovanou objednávku pro období od 12.12.2021 do 10.12.2022 dle veřejnoprávní 

smlouvy ev. č. KK01525/2021 o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

území Karlovarského kraje Plzeňským krajem s účinností od 12.06.2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

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

registrační číslo projektu 013D313003001 – Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku  

– stavební práce“ pro 1. etapu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 788/06/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Humanizace sociální 

služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce" pro 1. etapu projektu 

- schvaluje hodnotící kritérium, kterým je "výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH" pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku – stavební práce“ 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny 195 000 000 Kč včetně DPH  

pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ 
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Humanizace sociální služby Domova  

se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce" 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Petr Kubis 

Ing. Pavla Paprskářová 

Kateřina Mairingerová, Dis. 

Ing. Zora Bolková 

náhradníky hodnotící komise: 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Dalibor Blažek 

Michal Šťovíček 

Ing. Vít Hromádko 

Lukáš Zykán 

Věra Maříková 

Karla Maříková 

Markéta Monsportová 

Ing. arch Vojtěch Franta 

Ing. Miroslav Balatka 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Mgr. Robert Pisár 

Ing. Erik Klimeš 

Jiří Seidl 

Marek Faust 

Ing. Martina Kartáková 

Ing. Ivana Síbrtová 

Bc. Anna Vendlová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Kulhánek v. r.  Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

                      hejtman     náměstek hejtmana 

            Karlovarského kraje 

 


