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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 90. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 25. července 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:50 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Pisár 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.07.2022 RK 828/07/22 

2. Rozpočtové změny RK 829/07/22 

3. 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 830/07/22 

4. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování realizace  

požárně-bezpečnostního řešení a elektronické požární signalizace akce  

"Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS" 

RK 831/07/22 

5. Schválení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku RK 832/07/22 

6. Poskytnutí finančního daru městu Mariánské Lázně  RK 833/07/22 

7. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, pro rok 2022 - II. část  

RK 834/07/22 

8. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, pro rok 2022 – III. část  

RK 835/07/22 

9. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

RK 836/07/22 

10. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 

 

 

 

RK 837/07/22 
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11. Schválení poskytnutí podpory na projekt Zpracování Plánu pro zvládání sucha  

a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje č. 1210300004 

RK 838/07/22 

12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Nové Sedlo - pozemek p.č. 1002/1 v k.ú. Nové Sedlo  u Lokte 

RK 839/07/22 

13. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 430/4 a p.p.č. 673/2 v k.ú. Dolní 

Pelhřimov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné 

nabytí částí pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1 v k.ú. Cheb z majetku města 

Cheb do majetku Karlovarského kraje  

RK 840/07/22 

14. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš 

RK 841/07/22 

15. Schválení souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti  

v majetku Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně – pozemek p.p.č. 2615/7  

v k.ú. Lázně Kynžvart 

RK 842/07/22 

16. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v období od 01.01.2022  

do 30.06.2022 

RK 843/07/22 

17. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, 

oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální 

mapy a obnovy katastrálního operátu 

RK 844/07/22 

18. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, 

smlouvách o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2022  

do 30.06.2022 

RK 845/07/22 

19. Pokuta pro společnost INTAR a.s., v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských 

lázní Karlovy Vary" 

RK 846/07/22 

20. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace 

RK 847/07/22 

21. Projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace 

RK 848/07/22 

22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice 

RK 849/07/22 

23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

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

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

Vary, příspěvková organizace 

RK 850/07/22 

24. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté z Programu na 

obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých 

věcí 

RK 851/07/22 

25. Dotační program "Senior Expres" – návrh rozdělení dotací v roce 2022 RK 852/07/22 

26. Revokace usnesení č. RK 525/05/22 krajské kolo soutěže Babička roku 2022 RK 853/07/22 

27. Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely 

poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

RK 854/07/22 

28. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 RK 855/07/22 

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

přípravy a realizace investičního záměru 

RK 856/07/22 

30. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2023 na zajištění sociálních služeb 

RK 857/07/22 

31. Přijetí dotace z programu Podpora pro památky světového dědictví od Ministerstva 

kultury České republiky 

RK 858/07/22 

32. Zapojení Karlovarského kraje do projektu „SmartTech4Tourism - Chytré 

technologie pro cestovní ruch“ 

 

 

RK 859/07/22 
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33. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

v Hranicích, p. o., na dofinancování investiční akce "Nákup varného kotle  

do kuchyňského provozu"  

RK 860/07/22 

34. Ukončení pronájmu skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti 

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

RK 861/07/22 

35. Dodatek č. 008 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení 

k distribuční soustavě vysokého napětí – akce „KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary“ 

RK 862/07/22 

36. Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení RK 863/07/22 

37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení 

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery 

RK 864/07/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
30.  Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2023 na zajištění sociálních služeb 

31. Přijetí dotace z programu Podpora pro památky světového dědictví od Ministerstva kultury 

České republiky 

32.  Zapojení Karlovarského kraje do projektu „SmartTech4Tourism - Chytré technologie  

pro cestovní ruch“ 

33. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory  

v Hranicích, p. o., na dofinancování investiční akce "Nákup varného kotle do kuchyňského 

provozu" 

34.  Ukončení pronájmu skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti  

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

35. Dodatek č. 008 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční 

soustavě vysokého napětí – akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

36.  Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení  

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery 

 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.07.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 828/07/22 
 

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

25.07.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 829/07/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 340/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč z rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje,  kapitoly příspěvky 

cizím subjektům do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou 
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organizaci Karlovarského kraje Galerie 4 – galerie fotografie na akci Chebské dvorky 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 341/2022     

- navýšení neinvestičních příjmů a neinvestičních výdajů Odboru školství mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 55.570 Kč z titulu zapojení příjmů z roku 2022 za uznání 

zahraničního vzdělání, které žadatelé hradí Karlovarskému kraji jako správní poplatek. Finanční 

prostředky budou poskytnuty příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Gymnáziu  

a obchodní akademii Mariánské Lázně jako neinvestiční příspěvek na úhradu zvýšených výdajů  

za nostrifikační zkoušky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 342/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 100.500 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 

Sokolov, Běžecká 2055.  

 

Rozpočtovou změnu č. 343/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 180.000 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 z dotačního programu pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby  

s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 

na projekt: Zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České 

republice – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 344/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru 

investic Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 5.863.495 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky na financování akce Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji – dofinancování zásobníku 

kotlíkových dotací III, realizované z národních zdrojů (100% SR) v rámci 1. výzvy podprogramu Nová 

zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření 

 

Rozpočtovou změnu č. 345/2022 

- navýšení příjmů a kapitálových výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

7.898.826,25 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace od města Cheb určené na částečné pokrytí 

nákladů investiční akce Karlovarského kraje „Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ 

 

Rozpočtovou změnu č. 346/2022 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 35.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory v roce 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 347/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 8.944.978,23 Kč z titulu přijetí investiční účelové 

dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU Odboru dopravy  

a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na 

financování projektu II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně, identifikační číslo: 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. 
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Rozpočtovou změnu č. 348/2022 

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

15.768,26 Kč (637,23 EUR) z titulu přijetí podílu státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky 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. Jedná se o dotaci ex-post, finanční prostředky budou 

převedeny na Fond budoucnosti, odkud byl projekt předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 349/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 119.625 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 

Karlovy Vary, Truhlářská 19.  

 

Rozpočtovou změnu č. 350/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 47.288.865 Kč z titulu obdržení neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky 

budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná soukromými subjekty  

v Karlovarském kraji na financování přímých výdajů na 3. čtvrtletí roku 2022 (rozpis na jednotlivé školy  

a školská zařízení je v příloze). 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. 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 830/07/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 7. 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 

 

 
4. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na dofinancování realizace požárně-bezpečnostního řešení a elektronické 

požární signalizace akce "Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 831/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 74.460 Kč příspěvkové organizaci Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování realizace požárně-bezpečnostního řešení  

a elektronické požární signalizace akce "Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS" 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 321/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 74.460 Kč  

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

výdajů Odboru zdravotnictví. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek do fondu investic  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., 

na dofinancování realizace požárně-bezpečnostního řešení a elektronické požární signalizace akce Oprava 

stávající elektroinstalace v původní budově REHOS. 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 74.460 Kč příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování realizace požárně-bezpečnostního řešení  

a elektronické požární signalizace akce "Oprava stávající elektroinstalace v původní budově REHOS" 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Schválení smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 832/07/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborového příspěvku  

dle návrhu 

 

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

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

služeb: Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
6. Poskytnutí finančního daru městu Mariánské Lázně  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 833/07/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč městu Mariánské Lázně, IČO 00254061,  

jako podporu Karlovarského kraje na pořádání akce SportMaria 22 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
7. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2022 - II. část  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 834/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 
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- schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle příloh č. 2, č. 3 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle příloh č. 2, č. 3 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuálních dotací dle návrhu v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 
 

8. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2022 – III. část  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 835/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 2 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuálních dotací dle návrhu v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 
 

9. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 836/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty v celkové výši 1 329 681,51 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v celkové výši  

170 318,49 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, náměstka 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí 

a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
10. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 837/07/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 ve výši 13 585 716,60 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2022 ve výši 13 585 716,60 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Karla Jakobce, náměstka 

hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 336/2022 - zapojení financování ze zůstatku zvláštního bankovního 

účtu vodohospodářských havárií do rozpočtu kapitálových výdajů OŽPaZ, příspěvky cizím subjektům,  

ve výši 2 000 000 Kč na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
11. Schválení poskytnutí podpory na projekt Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu 

nedostatku vody pro území Karlovarského kraje č. 1210300004 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 838/07/22 
 

- bere na vědomí Rozhodnutí č. 1210300004 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky na projekt Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku 

vody pro území Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Zpracování 

Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje č. 1210300004  
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ve výši 333 996,30 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje Smlouvu č. 1210300004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky na projekt Zpracování Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území 

Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nové Sedlo - pozemek p.č. 1002/1 v k.ú. Nové Sedlo  u Lokte 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 839/07/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 1002/1 o výměře 3382 m2  

v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci městu Nové Sedlo, 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 Nové Sedlo,  

se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČO 00259527 (jako obdarovaný na straně druhé),  

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

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví města Nové Sedlo, dle návrhu 

 

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

p.č. 1002/1 o výměře 3382 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo konkrétnímu zájemci městu 

Nové Sedlo, 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 Nové 

Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČO 00259527 (jako obdarovaný na straně 

druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou 

nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, 

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

Karlovarského kraje do vlastnictví města Nové Sedlo, 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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13. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 430/4 a p.p.č. 673/2 v k.ú. Dolní Pelhřimov  

z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí částí pozemků  

p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1 v k.ú. Cheb z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 840/07/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 430/4 o výměře 73 m2  

a p.p.č. 673/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb konkrétnímu zájemci městu Cheb,  

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 Cheb, se sídlem 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979 (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 Cheb, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 430/4 o výměře 73 m2 a p.p.č. 673/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb 

konkrétnímu zájemci městu Cheb, 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 Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20,  

IČO 00253979 (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 Cheb, dle návrhu 

 

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

pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 6581-3/2022  

z původních pozemků p.p.č. 2296/1 a p.p.č. 2298/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2296/37 o výměře 

341 m2 a p.p.č. 2298/4 o výměře 36 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979 (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 Cheb 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 

 

 
14. Záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 841/07/22 
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- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 3514/1, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 4139-10/2018 z původního pozemku p.p.č. 3514/1 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 3514/11 o výměře 407 m2, v k.ú. a obci Aš konkrétnímu zájemci xxx 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 xxx, bytem xxx 1, PSČ xxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 301-230/2018 ze dne 06.06.2018, ve výši 81 550 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 

xxx, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 3514/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 4139-10/2018 z původního pozemku  

p.p.č. 3514/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3514/11 o výměře 407 m2,  

v k.ú. a obci Aš konkrétnímu zájemci xxx 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 xxx, bytem xxx, PSČ xxx (jako kupující na straně druhé), za 

dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 301-230/2018 ze dne 06.06.2018, 

ve výši 81 550 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 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 

 

 
15. Schválení souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti v majetku 

Římskokatolické farnosti Mariánské Lázně – pozemek p.p.č. 2615/7 v k.ú. Lázně Kynžvart 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 842/07/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření souhlasného 

prohlášení o určení vlastnického práva k pozemku p.p.č. 2615/7 o výměře 520 m2 v k.ú. a obci Lázně 

Kynžvart, a to formou souhlasného prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti mezi 

Římskokatolickou farností Mariánské Lázně, se sídlem Nehrova 26/3a, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, 

IČO 18235077, a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace, za dohodnutou náhradu za vyřešení duplicity vlastnického práva, která byla 

stanovena  ve výši 31.200 Kč, tj. polovina z ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 584-27/2022 

ze dne 06.06.2022, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného souhlasného 

prohlášení o určení vlastnického práva k nemovitosti 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětného souhlasného prohlášení o určení 

vlastnického práva k nemovitosti 

 

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 

 

 
16. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

v období od 01.01.2022 do 30.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 843/07/22 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene a smlouvách o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, v období od 01.01.2022 do 30.06.2022, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
17. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé 

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje 

katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 844/07/22 
 

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných  

k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, vzniklé  

na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru 

nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2022 do 30.06.2022, 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
18. Informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách o výpůjčce  

a smlouvách o výprose za období od 01.01.2022 do 30.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 845/07/22 
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- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách, pachtovních smlouvách, smlouvách  

o výpůjčce a smlouvách o výprose za období od 01.01.2022 do 30.06.2022 na základě působnosti odboru 

správa majetku dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
19. Pokuta pro společnost INTAR a.s., v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní  

Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 846/07/22 
 

- bere na vědomí informace a důvody uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje snížení pokuty společnosti INTAR a.s., za pozdní dodání části díla dle smlouvy o dílo ze dne 

20.06.2018  na  částku 36 124,70 Kč 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
20. Projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 847/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázia Aš, příspěvková 

organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Petra Jelínka, ředitele Gymnázia Aš, příspěvková organizace, vedoucím projektu 

„Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ 

 

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

na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ Gymnázium Aš, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš III“ ve výši 1.295.300 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 Aš, 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 

 

 
21. Projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné 

školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 848/07/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnické školy  

a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 

 

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 

příspěvková organizace, vedoucím projektu „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ 

 

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

na projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu 

Cheb, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony OP JAK pro SZŠ a VOŠ Cheb“ ve výši 1.680.389 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 zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 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 

 

 
22. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 849/07/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč 

Odborovému svazu pracovníků dřevozpracujícího odvětví, lesního a vodního hospodářství v České 

republice na uspořádání třetího ročníku soutěže "Bezpečné dny v práci" 

 

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

kraje ve výši 10.000 Kč Odborovému svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního 

hospodářství v České republice na uspořádání třetího ročníku soutěže "Bezpečné dny v práci", dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 338/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000 Kč  

v rámci schváleného rozpočtu 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 pro Odborový svaz pracovníků 

dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice na úhradu nákladů  

na realizaci třetího ročníku soutěže "Bezpečné dny v práci" (zajištění organizace soutěže a věcných cen). 

Příspěvky budou kryty z položky rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje pro rok 2022 schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 399/12/21 ze dne 13. 12. 2021 pro účely plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy Karlovarského kraje. 

 

- 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 

 

 
23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sociálního zázemí  

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

pro Základní školu a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 850/07/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zázemí  

v budově Závodu míru 339 a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303. Jako nejvýhodnější byla 

vyhodnocena nabídka společnosti STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021,  

s nabídkovou cenou 12 969 119,34 Kč včetně DPH. 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Rekonstrukce sociálního zázemí v budově Závodu míru 339  

a sanace budov Závodu míru 339 a Závodu míru 303, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem společností STABIA s.r.o., 

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021, s nabídkovou cenou 12 969 119,34 Kč včetně DPH  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

 

- ukládá ředitelce Základní školy a stření školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, činit úkony 

spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem - společností STABIA s.r.o., Sládkova 159/1,  

350 02 Cheb, IČO 29111021 

 

- pověřuje Mgr. Martinu Kheilovou, ředitelku Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem - společností STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 

350 02 Cheb, IČO 29111021 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary 

 
 



Usnesení z 90. jednání RKK dne 25.07.2022  č. j. KK/1733/VZ/22 

 

25.07.2022  Strana 17 (celkem 22) 

 

24. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté z Programu na obnovu  

a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 851/07/22 
 

- bere na vědomí změnu vlastníka objektu T. G. Masaryka 126 v Lokti, na jehož opravu byla poskytnuta 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje změnu textu v usnesení č. RK 696/06/22 ze dne 6. 6. 2022 uvedeného v příloze č. 1 na řádku 

č. 10 ve sloupci "C"  tak, že se nahrazuje žadatel Barbora Sauková žadatelem Bc. Jakub Fajt 

 

- schvaluje změnu ve znění veřejnoprávní smlouvy schválené usnesením č. RK 696/06/22 ze dne  

6. 6. 2022, a to tak, že místo Barbory Saukové bude smlouva uzavřena s panem Bc. Jakubem Fajtem 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s panem Bc. Jakubem Fajtem o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí na projekt: "Loket, T. G. Masaryka 126 - likvidace dřevomorky"  

dle návrhu v příloze č. 2 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu v příloze č. 2 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
25. Dotační program "Senior Expres" – návrh rozdělení dotací v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 852/07/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na rozdělení dotací  

v rámci dotačního programu Karlovarského kraje "Senior Expres" v celkové výši 750.000 Kč dle přílohy 

č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. Víta Hromádka, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" 

 

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

 

 
26. Revokace usnesení č. RK 525/05/22 krajské kolo soutěže Babička roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 853/07/22 
 

- revokuje usnesení č. RK 525/05/22 ze dne 09.05.2022, kterým Rada Karlovarského kraje 

 - schválila  

        realizaci akce Babička roku 2022 

 - uložila 

        odboru sociálních věcí zajistit realizaci akce Babička roku 2022 
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Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
27. Informace o výsledku realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních 

služeb v Karlovarském kraji“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 854/07/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informace o výsledku 

realizace projektu „Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji“ 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
28. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 855/07/22 
 

- schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

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

a realizace investičního záměru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 856/07/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Domov pro seniory v Perninku“ uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje investiční záměr projektu „Domov pro seniory v Perninku“ v rozsahu uvedeném v důvodové 

zprávě 

 

- schvaluje investiční přípravu projektu „Domov pro seniory v Perninku“ ve výši 6 250 000 Kč  

včetně DPH z rozpočtu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace,  

v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí že financování projektu v plném rozsahu je možné pouze v případě přeřazení jiného 

projektu z priority č. 1 do nižší priority 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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30. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2023 na zajištění sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 857/07/22 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu na rok 2023 na zajištění sociálních služeb s požadavkem ve výši 1.003.708.735 Kč 

 

- pověřuje vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí podáním žádosti 

Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2023 na zajištění 

poskytování sociálních služeb prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel, včetně elektronického 

podpisu žádosti 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
31. Přijetí dotace z programu Podpora pro památky světového dědictví od Ministerstva kultury 

České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 858/07/22 
 

- bere na vědomí přijetí dotace z programu Podpora pro památky světového dědictví od Ministerstva 

kultury České republiky na projekt "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" určené 

konkrétně na zpracování studie proveditelnosti ve výši max. 300 000 Kč (100 % celkových uznatelných 

výdajů projektu) 

 

- souhlasí s přijetím dotace z programu Ministerstva kultury Podpora památek světového dědictví ve výši 

210 000 Kč a se spolufinancováním 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", která 

byla poskytnuta konkrétně na zpracování studie proveditelnosti 

 

- souhlasí se zařazením 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", na který byla přijata dotace 

z programu Podpora pro památky světového dědictví od Ministerstva kultury České republiky konkrétně 

na zpracování studie proveditelnosti, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit realizaci projektu  

v popsaném rozsahu a veškeré úkony plynoucí z plnění usnesení 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 
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32. Zapojení Karlovarského kraje do projektu „SmartTech4Tourism - Chytré technologie  

pro cestovní ruch“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 859/07/22 
 

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje jako zainteresovaného subjektu do projektu 

„SmartTech4Tourism - Chytré technologie pro cestovní ruch“ 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem "Dohody o společném záměru Letter 

of intent" a všech potřebných dokumentů spojených s rolí Karlovarského kraje jako zainteresovaného 

subjektu v projektu „SmartTech4Tourism - Chytré technologie pro cestovní ruch“ 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
33. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích, 

p. o., na dofinancování investiční akce "Nákup varného kotle do kuchyňského provozu"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 860/07/22 
 

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

v Hranicích, p. o., ve výši 72.552,00 Kč na dofinancování investiční akci "Nákup varného kotle  

do kuchyňského provozu" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 352/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 72.552 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 seniory v Hranicích  

na dofinancování akce Nákup varného kotle do kuchyňského provozu. 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
34. Ukončení pronájmu skladovacích prostor pro humanitární účely od společnosti KAREL 

HOLOUBEK - Trade Group a.s. v rámci migrační vlny velkého rozsahu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 861/07/22 
 

- souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ev. č. KK01634/2022 ze dne 31.03.2022 se společností KAREL 

HOLOUBEK - Trade Group a.s., se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČO 25060996,  

a to formou výpovědi bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou do 31.08.2022 

 

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

podpisem výpovědi nájemní smlouvy ev. č. KK01634/2022 k datu 31.08.2022 se společností KAREL 
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HOLOUBEK - Trade Group a.s., se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČO 25060996 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
35. Dodatek č. 008 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční 

soustavě vysokého napětí – akce „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 862/07/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dodatek č. 008 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení  

č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02,  

IČO 24729035, dne 7. 2. 2011, na odběrné místo Císařské lázně, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 

který upravuje snížení příkonu z 850 kW na 600 kW a snížení podílu nákladů z částky 354 400,00 Kč  

na 342 400,00 Kč a dále dochází k aktualizaci technických podmínek připojení, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem dodatku č. 008 smlouvy  

o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ 

Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02, IČO 24729035, dne 7. 2. 2011 na odběrné místo 

Císařské lázně, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
36. Návrh na jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 863/07/22 
 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bc. Jindřicha Láta, do funkce vedoucího odboru bezpečnosti  

a krizového řízení s účinností od 1. 10. 2022 

 

- bere na vědomí znění dohody o podmínkách výkonu funkce 

 

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení  

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 864/07/22 
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- bere na vědomí poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení  

v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery, v celkové výši 1.328.000 Kč dle návrhu č. 1 

 

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

dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských 

zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery dle návrhu č. 1 

 

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

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení v Karlovarském 

kraji – lázeňské vouchery 

 

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

Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery, v celkové 

výši 1.481.000 Kč dle návrhu č. 2 a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu lázeňských zařízení v Karlovarském kraji - lázeňské vouchery 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      hejtman             ověřovatel 

            Karlovarského kraje 

 


