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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 88. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 11. července 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:37 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta (od 9:03 hod.), Mgr. Blažek, Mgr. Čermák,  

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Jakobec, p. Pizinger 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan (od 9:23 hod.), pí Monsportová, Mgr. Pavlíková 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.07.2022 RK 789/07/22 

2. Rozpočtové změny RK 790/07/22 

3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému 

ředitelství policie Karlovarského kraje na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 2022“ 

RK 791/07/22 

4. Informace o doručeném oznámení o ukončení kontroly u projektu „Žula a voda“, 

reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

RK 792/07/22 

5. Informace o přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny 

na území Karlovarského kraje 

RK 793/07/22 

6. Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny RK 794/07/22 

7. Žádost o změnu dílčího projektu č. NZÚ_01_894 v rámci projektu  

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

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III" 

RK 795/07/22 

8. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

RK 796/07/22 

9. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2  

v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 390/1  

a p.p.č. 399/1 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z majetku města Františkovy 

Lázně do majetku Karlovarského kraje  

RK 797/07/22 

10. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Kynšperk nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova 

mládeže č.p. 496, a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

RK 798/07/22 
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11. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 799/07/22 

12. Projekt „Krajský business park Sokolov - předprojektová příprava“- smlouva  

č. 1219100005 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí  

České republiky 

RK 800/07/22 

13. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" - schválení 

udělení plné moci ke všem úkonům souvisejících s realizací veřejnosprávní kontroly  

RK 801/07/22 

14. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – informace o výsledku realizace projektu  

RK 802/07/22 

15. Projekt „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava“ - smlouva  

č. 1219100013 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí  

České republiky 

RK 803/07/22 

16. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ 

Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

RK 804/07/22 

17. Projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace 

RK 805/07/22 

18. Projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

RK 806/07/22 

19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta pedagogická 

RK 807/07/22 

20. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Galerie umění Karlovy Vary, 

příspěvková organizace Karlovarského kraje 

RK 808/07/22 

21. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Muzea Cheb, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje 

RK 809/07/22 

22. Zpracování analýzy příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury - schválení výjimky z čl. IX Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 810/07/22 

23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Sdružení Krušné hory - západ, 

na podporu projektu „Senior není agresor“ 

RK 811/07/22 

24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senioři České republiky, z. s., 

Základní organizace Mariánské Lázně, na podporu aktivní činnosti seniorů 

RK 812/07/22 

25. Dohoda o mlčenlivosti  RK 813/07/22 

26. Veřejnoprávní smlouva s městem Horní Slavkov o zajištění dopravní obslužnosti 

města veřejnou linkovou dopravou 

RK 814/07/22 

27. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, za rok 2021 

RK 815/07/22 

28. Postup ve věci „Divadelního KORZA“ v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary“ 

RK 816/07/22 

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

organizaci Střední lesnická škola Žlutice, p. o., na dofinancování akce "Cvičiště  

pro práci s motorovou pilou" 

RK 817/07/22 

30. Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov,  

příspěvková organizace 

RK 818/07/22 

31. Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické 

poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 819/07/22 

32. Zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

RK 820/07/22 

33. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace 

areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 3  

ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 821/07/22 
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34. Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení uzavření smlouvy  

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektový manažer BIM – Revitalizace 

Rašelinového pavilonu“ 

RK 822/07/22 

35. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických 

lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

RK 823/07/22 

36. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 

a jeho příspěvkových organizací - zakázka malého rozsahu - odstraňování škod  

po zatečení do kanceláří a chodeb budovy A 

RK 824/07/22 

37. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – plná moc k zastupování 

Karlovarského kraje při jednání s úřady pro společnost PONTIKA s.r.o., v rámci 

plnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy  

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta „Cyklostezka Ohře – Dalovice 

- Všeborovice – zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta“ 

RK 825/07/22 

38. Rozpočtové změny 2 RK 826/07/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- pí Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

28. 

 

Postup ve věci „Divadelního KORZA“ v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

29. 

 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

 

37. 

 

 

 

 

 

38. 

 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Střední lesnická škola Žlutice, p. o., na dofinancování akce "Cvičiště pro práci  

s motorovou pilou" 

Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov,  

příspěvková organizace 

Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické poradny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední 

uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace 

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  

na provedení stavby 

Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení uzavření smlouvy na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Projektový manažer BIM – Revitalizace Rašelinového pavilonu“ 

Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů 

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkových organizací - zakázka malého rozsahu - odstraňování škod po zatečení 

do kanceláří a chodeb budovy A 

Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – plná moc k zastupování 

Karlovarského kraje při jednání s úřady pro společnost PONTIKA s.r.o., v rámci plnění 

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb 

autorského dozoru projektanta „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice – zhotovení 

projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace  

pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ 

Rozpočtové změny 2 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 11.07.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 789/07/22 
 

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

k datu 11.07.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 11.07.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 790/07/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 323/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 15.584 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních 

prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná  

se o vratku z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty 

využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199) realizovaného 

příspěvkovou organizací Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně.  

 

Rozpočtovou změnu č. 324/2022 

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

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 9.546 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných 

finančních prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Jedná se o vratku z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

na projekty využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015034) 

realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Gymnázium Aš.  

 

Rozpočtovou změnu č. 325/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 212.000 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Výzvy Jazykové kurzy  

pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů 

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

pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně. 

 

Rozpočtovou změnu č. 326/2022 

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

za rok 2021 ve výši 12.879.470,66 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku 

příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na akci 

přeložka Loket a výstavba dopravního terminálu Loket. Tuto alokaci volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/04/22 dne 11. 4. 2022. 
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Rozpočtovou změnu č. 327/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 12.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury 

České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary  

na realizaci projektu Knihovnické služby pro handicapované občany 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 328/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.000.000 Kč, a to z kapitoly příspěvky 

cizím subjektům do rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny  

na dofinancování výdajů projektu Děti, mládež a kultura. 

 

Rozpočtovou změnu č. 329/2022 

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

kraje ve výši ± 46.830 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na poskytnutí 

náborového příspěvku novému zaměstnanci v sociálních službách v přímé obslužné péči, který splnil 

podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 330/2022 

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

kraje o částku 217.425 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky neinvestiční účelové dotace 

poskytnuté v roce 2022 ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Finanční prostředky byly 

vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované obcí Základní škola  

Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 331/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové výši 144.598.000 Kč do rozpočtu Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z titulu přijetí účelové dotace ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského 

kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování rekonstrukce a modernizace  

silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje na rok 2022, z toho investiční dotace činí  

100.800.000 Kč a neinvestiční dotace činí 43.798.000 Kč. Změna se provádí na základě uzavřeného  

dodatku č. 35S/2022/1. 

 

Rozpočtovou změnu č. 332/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč z běžných výdajů Odboru dopravy 

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na financování položky podpory cyklodopravy 

 

Rozpočtovou změnu č. 333/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 210.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury 

České republiky z Programu podpory pro památky světového dědictví na realizaci projektu Zpracování 

studie proveditelnosti návštěvnických a vzdělávacích center statku Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří 

a osazení informačního dopravního značení navádějícího do lázeňských měst zapsaných v rámci statku 

Slavná lázeňská města Evropy 

 

Rozpočtovou změnu č. 334/2022  

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

za rok 2021 ve výši 2.300.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na výdaje spojené s Krajskou kulturní a kreativní 
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kanceláří – 4K. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022. 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému ředitelství 

policie Karlovarského kraje na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 791/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému 

ředitelství policie Karlovarského kraje, IČO 72051612, na realizaci projektu „Ajaxův zápisník 2022“ 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, IČO 72051612, na realizaci 

projektu „Ajaxův zápisník 2022“ dle návrhu v příloze P4 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
4. Informace o doručeném oznámení o ukončení kontroly u projektu „Žula a voda“, reg. č. 307, 

příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 792/07/22 
 

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

o doručení Oznámení o ukončení kontroly ze dne 14. 6. 2022, v němž je stanovena finanční oprava  

ve výši 25 % uznatelných výdajů týkajících se veřejné zakázky „Žula a voda – Propojení komplexů  

v žulovém masivu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“ u projektu „Žula a voda“,  

reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

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

Stížnosti proti rozhodnutí kontrola Centra pro regionální rozvoj ČR dne 23. 6. 2022 na Ministerstvo  

pro místní rozvoj ve věci uložení sankce týkající se veřejné zakázky „Žula a voda – Propojení komplexů  

v žulovém masivu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních vod“ u projektu „Žula a voda“,  

reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, řešit finanční postih  

jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou ve výši částky známé po vyčerpání prostředků právní 

obrany 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Informace o přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 793/07/22 
 

- bere na vědomí informaci o přijímání movitých věcí na zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny  

na území Karlovarského kraje za II. čtvrtletí roku 2022 

 

- ruší zmocnění pro vedoucí Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje k podpisu darovacích smluv na získávání movitých věcí k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny 

na území Karlovarského kraje 

 

- ruší úkol informovat po dobu zmocnění vedoucí kanceláře hejtmana a vnějších vztahů k uzavírání 

darovacích smluv vždy na konci čtvrtletí o počtu uzavřených darovacích smluv na získávání movitých věcí 

k zajištění pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
6. Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o zajištění ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 794/07/22 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o zajištění ubytování ev. č. KK01895/2022,  

mezi Karlovarským krajem a OREA HOTELS s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha - Nusle, 

IČO 27176657, uzavřené dne 27.04.2022 ve znění dodatku č. 1, dle návrhu 

 

- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

podpisem dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o zajištění ubytování ev. č. KK01895/2022, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
7. Žádost o změnu dílčího projektu č. NZÚ_01_894 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových 

dotací III"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 795/07/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění včetně uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00588/2021 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00588/2021 
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Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
8. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského  

kraje – pozemek p.č. 1366/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 796/07/22 
 

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

p.č. 1366/2 o výměře 312 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, a to formou darovací smlouvy 

mezi městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, PSČ 357 33 Loket, IČO 00259489 (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 předmětnou nemovitou věc  

z vlastnictví města Loket 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 

 

 
9. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 v k.ú. Slatina  

u Františkových Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně  

a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní  

z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 797/07/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2,  

které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-270/2021 z původních pozemků p.p.č. 399/6  

a p.p.č. 417/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 399/6 díl "f" o výměře 11 m2, p.p.č. 399/6 díl "b1+d1+u+z" 

o výměře 582 m2, p.p.č. 417/2 díl "e" o výměře 15 m2, p.p.č. 417/2 díl "d" o výměře 4 m2 a p.p.č. 417/2 díl 

"ch" o výměře 1975 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně konkrétnímu zájemci 

městu Františkovy 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 Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně,  

IČO 00253936 (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 Františkovy Lázně, dle návrhu 

 

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

pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-270/2021  
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z původních pozemků p.p.č. 399/6 a p.p.č. 417/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 399/6 díl "f" o výměře  

11 m2, p.p.č. 399/6 díl "b1+d1+u+z" o výměře 582 m2, p.p.č. 417/2 díl "e" o výměře 15 m2, p.p.č. 417/2 díl 

"d" o výměře 4 m2 a p.p.č. 417/2 díl "ch" o výměře 1975 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci 

Františkovy Lázně konkrétnímu zájemci městu Františkovy 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 Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5,  

PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 00253936 (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 Františkovy 

Lázně, dle návrhu 

 

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

pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-270/2021  

z původních pozemků p.p.č. 390/1 a p.p.č. 399/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 390/1 díl "a" o výměře  

53 m2 a p.p.č. 399/1 díl "c" o výměře 83 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, 

formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 

Františkovy Lázně, IČO 00253936 (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 Františkovy Lázně 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 

 

 
10. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Kynšperk nad Ohří - pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je objekt bývalého domova mládeže č.p. 496, 

a pozemků p.č. 1219/1, 1220/22, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 798/07/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 1219/2, jehož součástí je stavba s č.p. 496,  

a pozemky p.č. 1219/1 o výměře 872 m2 a p.č. 1220/22 o výměře 600 m2, vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, 

konkrétnímu zájemci městu Kynšperk nad Ohří, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Žákovská 716,  

356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako prodávající na straně jedné), a městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem 

Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu výši 564.670 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny obvyklé stanovené znaleckým 

posudkem č. 21-6294 ze dne 06.06.2021. Snížení kupní ceny oproti ceně obvyklé je stanoveno z důvodu 

plánované realizace projektového záměru „Změna užívání objektu č. p. 496 ul. Mládeže, Kynšperk nad Ohří 

na malometrážní byty pro určené sociální skupiny obyvatel, zejména seniory a občany se sníženou 

schopností pohybu a orientace“, s tím, že navržené podmínky kupní smlouvy prodávající akceptuje  

v důsledku uskutečnění veřejného zájmu kupujícího, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 
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které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kynšperk nad Ohří. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 1219/2, 

jehož součástí je stavba s č.p. 496 a pozemků p.č. 1219/1 o výměře 872 m2 a p.č. 1220/22 o výměře 600 m2, 

vše k.ú. Kynšperk nad Ohří, konkrétnímu zájemci městu Kynšperk nad Ohří, a to formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace, 

se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako prodávající na straně jedné), a městem 

Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu výši 564.670 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny 

obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 21-6294 ze dne 06.06.2021. Snížení kupní ceny oproti ceně 

obvyklé je stanoveno z důvodu plánované realizace projektového záměru „Změna užívání objektu č. p. 496 

ul. Mládeže, Kynšperk nad Ohří na malometrážní byty pro určené sociální skupiny obyvatel, zejména 

seniory a občany se sníženou schopností pohybu a orientace“, s tím, že navržené podmínky kupní smlouvy 

prodávající akceptuje v důsledku uskutečnění veřejného zájmu kupujícího, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce  

před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kynšperk  

nad Ohří, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřídit k zajištění účelu převodu 

ve prospěch prodávajícího jako oprávněného k předmětným nemovitým věcem věcné právo, spočívající  

v závazku kupujícího jako povinného nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je zástavním právem,  

a to po dobu 8 let od provedení právních účinků vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  uložit Střední škole živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Střední školu živnostenskou 

Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace  

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 799/07/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21412, pozemek p.p.č. 582 v k.ú. Dolní 

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 298-2103/2022 ze dne 16.02.2022 (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/22127, pozemek p.p.č. 721 v k.ú. Podlesí  

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

Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 230-9215/2022 ze dne 02.05.2022 

(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč  
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+ 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/2114, pozemek p.p.č. 1165/1 v k.ú. Úšovice, 

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

Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 2585-292/2021 ze dne 29.11.2021 (umístění inženýrských  

sítí – podzemní kabel VN), 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 

 

 
12. Projekt „Krajský business park Sokolov - předprojektová příprava“- smlouva č. 1219100005  

o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 800/07/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva 

životního prostředí č. 1219100005 v předloženém znění 

 

- schvaluje smlouvu č. 1219100005 o poskytnutí podpory pro přípravu projektu „Krajský business park 

Sokolov – předprojektová příprava“ ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání,  

příspěvková organizace 

 

 
13. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" - schválení udělení plné 

moci ke všem úkonům souvisejících s realizací veřejnosprávní kontroly  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 801/07/22 
 

- schvaluje udělení plné moci, Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, ke všem úkonům souvisejících s realizací kontroly na místě v souladu s ustanovením 

§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dále v souladu  

s ustanovením § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů na projektu s názvem „Výstavba objektů 

pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, to vše dle návrhu 
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
14. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – informace  

o výsledku realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 802/07/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o výsledku realizace 

projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny 

Karlovy Vary“ 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
15. Projekt „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary - předprojektová příprava“ - smlouva č. 1219100013 o poskytnutí dotace ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 803/07/22 
 

- bere na vědomí rozhodnutí č. 1219100013 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace 

Mechanismu pro spravedlivou transformaci 

 

- schvaluje uzavření smlouvy č. 1219100013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky na projekt „Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické  

a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava“, dle návrhu 

 

- 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 

 

 
16. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ Domova 

mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 804/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ 

Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 
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- jmenuje Mgr. Karla Borského, ředitele Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně,  

příspěvková organizace, vedoucím projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna 

Mariánské Lázně“ 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ Domov mládeže  

a školní jídelnu Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně“ ve výši 576.000 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 Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně, 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 

 

 
17. Projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice,  

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 805/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph. D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice,  

příspěvková organizace, vedoucí projektu „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „OP JAK - Šablony I - SLŠ Žlutice“ ve výši 1.259.475 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 lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
18. Projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov,  

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 806/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

vedoucí projektu „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ 

 

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

na projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „SŠŽ Sokolov – Šablony 2022“ ve výši 3.077.527 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 školy živnostenské Sokolov, 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 

 

 
19. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni,  

Fakulta pedagogická 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 807/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni 

(IČO 49777513) ve výši 93.000 Kč na úhradu nákladů spojených s výukou 3 neaprobovaných učitelů  

k rozšíření aprobace v oboru biologie a fyziky v 2. a 3. semestru a 5 neaprobovaných učitelů k rozšíření 

aprobace v 1. semestru programu celoživotního vzdělávání realizovaného Fakultou pedagogickou 

Západočeské univerzity v Plzni 

 

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

ve výši 93.000 Kč se Západočeskou univerzitou v Plzni (IČO 49777513), dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 320/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 93.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace Západočeské univerzitě v Plzni na úhradu 

nákladů spojených s výukou 5 neaprobovaných učitelů k rozšíření aprobace v oboru biologie a fyziky  

v 1. semestru a 3 neaprobovaných učitelů k rozšíření aprobace v 2. semestru programu celoživotního 

vzdělávání realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

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

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
20. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Galerie umění Karlovy Vary,  

příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 808/07/22 
 

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. KK/518/KN/21 - 8, provedené odborem interního 

auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u Galerie umění Karlovy Vary,  

příspěvková organizace Karlovarského kraje, za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a období účetně  

a věcně související 

 

- ukládá Galerii umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, odvod v celkové  

výši 7.455,00 Kč do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně, a to na základě kontrolních 

zjištění uvedených v důvodové zprávě 

 

- ukládá odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené s uložením 

odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Muzea Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 809/07/22 
 

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. KK/521/KN/21 - 18, provedené odborem interního 

auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u Muzea Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a období účetně a věcně související 
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- ukládá Muzeu Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, odvod v celkové výši 51,57 Kč  

do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně, a to na základě kontrolních zjištění 

uvedených v důvodové zprávě 

 

- ukládá odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené s uložením 

odvodu neoprávněně použitých finančních prostředků 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
22. Zpracování analýzy příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury - schválení výjimky z čl. IX Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 810/07/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zpracováním analýzy příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury 

 

- schvaluje výjimku z Předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" článek IX., spočívající v možnosti zadat 

předmětnou veřejnou zakázku na zpracování analýzy příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 

krajem v oblasti kultury přímým oslovením jednoho dodavatele, a to MUSE Impact s.r.o., IČO 09527494 

 

- pověřuje Mgr. Veroniku Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu podpisem všech dokumentů souvisejících s realizací zakázky 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny kroky  

vyplývající z usnesení 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

ruchu 

 

 
23. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Sdružení Krušné hory - západ, na podporu 

projektu „Senior není agresor“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 811/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Sdružení Krušné  

hory - západ, IČO 49754866, na podporu projektu „Senior není agresor“ ve výši 15 000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Sdružení  

Krušné hory - západ, IČO 49754866, na podporu projektu „Senior není agresor“ ve výši 15 000 Kč  
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z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
24. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Senioři České republiky, z. s., Základní 

organizace Mariánské Lázně, na podporu aktivní činnosti seniorů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 812/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Senioři České 

republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně, IČO 70923817, na podporu aktivní činnosti seniorů 

ve výši 30 460 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s organizací Senioři  

České republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně, IČO 70923817, na podporu aktivní činnosti 

seniorů ve výši 30 460 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
25. Dohoda o mlčenlivosti  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 813/07/22 
 

- schvaluje uzavření dohody o mlčenlivosti s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem předmětné dohody 

 

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

osobu za Karlovarský kraj a pověřuje ho podepsáním předávacího protokolu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
26. Veřejnoprávní smlouva s městem Horní Slavkov o zajištění dopravní obslužnosti města veřejnou 

linkovou dopravou 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 814/07/22 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy ev. č. KK02863/2022 o zajištění dopravní obslužnosti města 

Horní Slavkov dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

ev. č. KK02863/2022 o zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

 

 
27. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 815/07/22 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic  

Karlovarského kraje za rok 2021 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
28. Postup ve věci „Divadelního KORZA“ v rámci akce „KK - Revitalizace Císařských lázní  

Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 816/07/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje zapracování vybraných částí ze studie „Divadelní KORZO“ zpracovanou Kanceláří architektury 

města Karlovy Vary do jednostupňové projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením 

na úpravy venkovního prostranství okolí Císařských lázní rozdělenou do 2 etap, nezávisle na postupu 

přípravy a realizace zbylých navazujících komunikací, chodníků a zpevněných ploch ze strany města 

Karlovy Vary, a to společností INTAR a.s. 

 

- schvaluje cenovou nabídku na projektové práce včetně vypracování soupisu prací a výkazu výměr ve výši 

130 800,00 Kč bez DPH, tj. 158 268,00 Kč včetně DPH za 1. etapu a ve výši 157 880,00 Kč bez DPH,  

tj. 191 034,80 Kč včetně DPH za 2. etapu, celkem 288 680,00 Kč bez DPH, tj. 349 302,80 Kč včetně DPH, 

která bude hrazena z činnosti autorského dozoru formou hodinové sazby 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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29. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Střední lesnická škola Žlutice, p. o., na dofinancování akce "Cvičiště pro práci s motorovou pilou" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 817/07/22 
 

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

Střední lesnická škola Žlutice, p. o., ve výši 569.365,10 Kč a jejich použití na dofinancování akce "Cvičiště 

pro práci s motorovou pilou" realizované v rámci projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského 

akčního plánu 2 v Karlovarském kraji" 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
30. Projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 818/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázia Ostrov,  

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace, vedoucím projektu 

„OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „OP JAK - Šablony I - Gymnázium Ostrov“ ve výši 2.746.246 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 Gymnázia Ostrov, 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 

 

 
31. Projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy 

Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 819/07/22 
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- souhlasí se zařazením projektu „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologické 

poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje PhDr. Jolanu Mižikarovou, ředitelku Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace vedoucí projektu „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ ve výši 22.914.810 Kč, kdy financování projektu  

je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování realizace projektu „OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy Vary“ ve výši  

761.600 Kč (3,32 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu,  

za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- 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 Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 322/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 761.600 Kč  

v rámci rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, a to z kapitálových výdajů akce Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum 

technického a přírodovědného vzdělávání. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí neinvestiční 

návratné výpomoci příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Pedagogicko-psychologická 

poradna Karlovy Vary na předfinancování realizace projektu s názvem OP JAK - Šablony I - PPP Karlovy 

Vary připravovaného v rámci vyhlášené výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský,  

Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

 

- 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 

 

 
32. Zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední 

uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 820/07/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2022 zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání střední školy,  

jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary,  

příspěvková organizace, na adrese Šmeralova 634/44, 360 05 Karlovy Vary 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele 

o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
33. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení 

stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 821/07/22 
 

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská  

nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B  

(levá část)“ 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská 

krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu  

- pavilon B (levá část)“ 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
34. Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projektový manažer BIM – Revitalizace Rašelinového pavilonu“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 822/07/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektový manažer BIM  

– Revitalizace Rašelinového pavilonu“ s dodavatelem Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31,14016  

Praha 4, IČO 26475081, který v rámci výběrového řízení podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku,  

a to ve výši 238 000,00 Kč bez DPH, tj. 287 980,00 Kč včetně DPH 

 

- pověřuje Ing Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem smlouvy na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projektový manažer BIM – Revitalizace Rašelinového pavilonu“ s dodavatelem Sweco 

Hydroprojekt a.s., Táborská 31,14016 Praha 4, IČO 26475081, ve výši 238 000,00 Kč bez DPH,  

tj. 287 980,00 Kč včetně DPH, a to v elektronické verzi 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
35. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 823/07/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí finančních 

prostředků žadateli uvedenému v příloze 2 z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. IV Programu 

na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie 

a zubních lékařů v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
36. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkových organizací - zakázka malého rozsahu - odstraňování škod po zatečení  

do kanceláří a chodeb budovy A 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 824/07/22 
 

- souhlasí a schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi pro řešení škodní události 

způsobené havárií na vodovodním řadu v budově A krajského úřadu dne 17. 4. 2022, která spočívá  

v umožnění poptávky na jednotlivé práce a vybavení vytopených prostor samostatně, podrobněji  

v důvodové zprávě 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
37. Projekt „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice“ – plná moc k zastupování Karlovarského 

kraje při jednání s úřady pro společnost PONTIKA s.r.o., v rámci plnění smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 

„Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice – zhotovení projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 825/07/22 
 

- schvaluje udělení plné moci pro společnost PONTIKA s.r.o., IČO 263 42 669, sídlo Štúrova 352/15,  

360 04 Karlovy Vary, k veškerému jednání k vyřízení vydání stavebního povolení na základě rozhodnutí  

o umístění stavby, případně k vyřízení vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,  

k vydání územního souhlasu přeložky veřejného osvětlení, dále k jednání s orgány a organizacemi státní 

správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „Cyklostezka Ohře – Dalovice 

- Všeborovice“ dle uzavřené smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy  

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta „Cyklostezka Ohře – Dalovice - Všeborovice  

– zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace  

pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ ze dne 16. 6. 2022  

s platností plné moci do 31. 3. 2023 dle návrhu, a to v rozsahu plné moci uvedené v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

 

 
38. Rozpočtové změny 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 826/07/22 



Usnesení z 88. jednání RKK dne 11.07.2022  č. j. KK/1674/VZ/22 

 

11.07.2022  Strana 24 (celkem 24) 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 337/2022 

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

ve výši 31.429.050 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 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Petr Kulhánek v. r.   Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

                      hejtman      náměstek hejtmana 

            Karlovarského kraje 

 

 

 

 


