
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“). 
 

 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 91. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 8. srpna 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:16 do 10:17 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, pí Haláková, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.08.2022 RK 865/08/22 

2. Rozpočtové změny RK 866/08/22 

3. Schválení čerpání úvěru na refinancování investičních akcí a projektů kraje RK 867/08/22 

4. Informace o doručení Výzvy č. 1/22-08-16199-001 k vrácení dotace nebo její části 

k projektu "Šablony II GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199, 

příjemce dotace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

RK 868/08/22 

5. Informace o průběhu veřejné zakázky Zařízení následné rehabilitační a hospicové 

péče, příspěvkové organizace, na nákup serveru pod názvem „Server s minimální 

kapacitou 128 GB DDR3 nebo DDR4 s podporou ECC“ 

RK 869/08/22 

6. Revokace části usnesení č. RK 725/06/22 k žádosti o individuální dotaci města 

Nejdek na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku v Nejdku 

RK 870/08/22 

7. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje  

na rok 2022 

RK 871/08/22 

8. Poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

RK 872/08/22 

9. Žádost města Kraslice o výjimku z pravidel dotačního programu na podporu 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných  

v roce 2021 

 

RK 873/08/22 
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10. Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže Mé tajné místo v Karlovarském kraji RK 874/08/22 

11. Projekty "Kotlíkové dotace III" a "Kotlíkové dotace III - dofinancování zásobníku" 

- prodloužení termínu realizace 

RK 875/08/22 

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

v Karlovarském kraji - dofinancování kotlíkových dotací III“ - dodatek č. 1  

ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem 

KK00494/2021 

RK 876/08/22 

13. Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, rozhodnutí o vyloučení účastníka 

zadávacího řízení a rozhodnutí o výzvě k uzavření smlouvy dalšího účastníka 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie 

a interiérového vybavení – XXV“ pro  

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

RK 877/08/22 

14. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadávání za období  

od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 

RK 878/08/22 

15. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1549/1, 1549/2, 1549/5, 

1549/6 a 1549/7 v k.ú. Plesná 

RK 879/08/22 

16. Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál 

Domova "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, do majetku obce Hazlov 

RK 880/08/22 

17. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci do majetku města Sokolov - pozemek 

p.č. 3102, jehož součástí je stavba s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov 

RK 881/08/22 

18. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje – pozemky  

p.p.č. 548/11 a p.p.č. 2521/6 v k.ú. Hroznětín 

staženo 

19. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nejdek – pozemek p.č. st. 690, jehož součástí je objekt č.p. 600, a pozemek 

p.č. st. 2261, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. a pozemků p.č. 1747/1 a 1753/3, 

vše v k.ú. Nejdek 

RK 882/08/22 

20. Schválení prodeje nepotřebného vozidla VW Passat Variant kombi 1,9 TDi  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické 

záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 883/08/22 

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Sokolov - pozemky p.č. 501/29 a p.č. 501/30 v k.ú. Vítkov  

u Sokolova 

RK 884/08/22 

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

do majetku obce Krásná a záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby- části pozemku p.p.č. 1605/4  

v k.ú. Krásná 

RK 885/08/22 

23. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských 

Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valy a bezúplatné nabytí 

pozemků p.p.č. 532/7, 541/7 a 262/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku 

obce Valy do majetku Karlovarského kraje  

RK 886/08/22 

24. Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky nově vybudovaného 

úseku stavby vodního díla - přeložka hlavního odvodňovacího zařízení 

nacházejícího se na pozemku p.p.č. 730/12 v k.ú. Veselov 

RK 887/08/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 888/08/22 

26. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 - návrh 

na udělení dotací pro rok 2022 - II. kolo 

RK 889/08/22 

27. Program "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras  

v Karlovarském kraji" - návrh na udělení dotací pro rok 2022 

RK 890/08/22 

28. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 

Boží Dar na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase 

náhradních dílů  

RK 891/08/22 
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29. Karlovarský kraj jako aplikační garant projektu č. TK05010153 „Optimalizace 

systémů centrálního zásobování teplem pro vybrané kraje“ v rámci výzvy 

Technologické agentury České republiky (dále jen „TAČR“) a programu Théta,  

5. veřejné soutěže 

RK 892/08/22 

30. Změna Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje RK 893/08/22 

31. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení smlouvy o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci projektu „Generel 

Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – část 2 – výstavba objektů G1, G2, G3“ 

RK 894/08/22 

32. Poskytnutí daru medailistům Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 RK 895/08/22 

33. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí 

školního roku 2021/2022  

RK 896/08/22 

34. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace RK 897/08/22 

35. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu celoroční činnosti Západočeského divadla  

v Chebu, příspěvková organizace 

RK 898/08/22 

36. Žádost Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, o prominutí 

odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 899/08/22 

37. Žádost obce Pernink o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté z Programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022  

RK 900/08/22 

38. Revokace části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 671/06/22  

ze dne 6. 6. 2022 

RK 901/08/22 

39. Program obnovy venkova 2022 - 2024 – II. kolo – návrh rozdělení dotací RK 902/08/22 

40. Projekt "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" 

- schválení projektu a závazného příslibu financování 

RK 903/08/22 

41. POV 2022 – 2024 - žádost obce Velký Luh o prodloužení termínu vyčerpání 

poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování 

dotace 

RK 904/08/22 

42. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 

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

v administrativní budově objektu" Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

RK 905/08/22 

43. Odměna k životnímu jubileu Ing. Monice Šumové, ředitelce příspěvkové 

organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, 

příspěvková organizace  

RK 906/08/22 

44. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem  

a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

RK 907/08/22 

45. Vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle objednávky na období 

roku 2020/2021 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01525/2021 

RK 908/08/22 

46. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování akce "Úprava a rozšíření 

parkovací plochy" 

RK 909/08/22 

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

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o., na akci 

"Výměna kuchyňského robota - havarijní stav" 

RK 910/08/22 

48. Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., 

financované z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027  

a Národního plánu obnovy ČR  

RK 911/08/22 

49. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

RK 912/08/22 

50. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 

 

 

RK 913/08/22 
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51. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Technická vozidla pro ZZS KVK“, Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 914/08/22 

52. Poskytnutí finančního daru společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o. RK 915/08/22 

53. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice  

mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby 

"Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní 

RK 916/08/22 

54. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice  

mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby 

"Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní 

RK 917/08/22 

55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1  

a pozemku parc. č. st. 2064, jehož součástí je stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb 

RK 918/08/22 

56. Projekt Smart Akcelerátor 3 - změna usnesení č. RK 586/05/22 RK 919/08/22 

57. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

RK 920/08/22 

58. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická 

škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o., na pořízení vybavení do nových prostor 

vyšší odborné školy 

RK 921/08/22 

59. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary  

- převedení nově vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové 

organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

RK 922/08/22 

60. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2022 do 31.12.2022  

– aktualizace č. 1 

RK 923/08/22 

61. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy 

Vary s.r.o. 

RK 924/08/22 

62. Schválení přijetí daru sochy mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem  

a schválení uzavření smlouvy o úschově mezi  Karlovarským krajem a Krajskou 

knihovnou Karlovy Vary 

RK 925/08/22 

63. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.06.2022 

RK 926/08/22 

64. Nabídkové řízení na krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou  

RK 927/08/22 

65. Schválení smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy Karlovarského kraje“ se statutárním městem Karlovy 

Vary 

RK 928/08/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- p. Patrika Pizingera 

 

B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

46. 

 

47. 

 

 

48. 

 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

53. 

 

 

54. 

 

 

55. 

 

 

56. 

57. 

 

58. 

 

59. 

Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na dofinancování akce "Úprava a rozšíření parkovací plochy" 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o., na akci "Výměna kuchyňského 

robota - havarijní stav" 

Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu  

obnovy ČR  

Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Osobní ochranné 

pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 

Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická vozidla 

pro ZZS KVK“, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

Poskytnutí finančního daru společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o. 

Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice  

- Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice  

- Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1 a pozemku parc. č. st. 2064,  

jehož součástí je stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb 

Projekt Smart Akcelerátor 3 - změna usnesení č. RK 586/05/22 

Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola  

a vyšší odborná škola Cheb, p. o., na pořízení vybavení do nových prostor vyšší odborné školy 

Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary - převedení nově 

vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy 

Vary 

60. 

61. 

62. 

 

63. 

 

64. 

 

65. 

 

Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 – aktualizace č. 1 

Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

Schválení přijetí daru sochy mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem a schválení uzavření 

smlouvy o úschově mezi Karlovarským krajem a Krajskou knihovnou Karlovy Vary 

Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.06.2022 

Nabídkové řízení na krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje veřejnou linkovou dopravou 

Schválení smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Karlovarského kraje“ se statutárním městem Karlovy Vary 
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Staženo z programu: 

  
 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.08.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 865/08/22 
 

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

k datu 08.08.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 866/08/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 357/2022  

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje  

v celkové výši 10.356.702 Kč z titulu přijetí účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská 

správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování akce Modernizace křižovatky Děpoltovice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 358/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje  

v celkové výši 14.500.000 Kč z titulu přijetí účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská 

správa a údržba silnic Karlovarského kraje na financování akce Okružní křižovatka pro napojení areálu 

BMW. 

 

Rozpočtovou změnu č. 359/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši ± 140.490 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí 

náborového příspěvku třem novým zaměstnancům, pracovníkům v sociálních službách v přímé obslužné 

péči, kteří splnili 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. 360/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 390.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2022, a to z neinvestiční rezervy  

k podpoře naplňování Krajského akčního plánu. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na vybudování 

moderní učebny výpočetní techniky – první etapa, a to investiční příspěvek do fondu investic  

ve výši 109.000 Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 281.000 Kč. 

 

 

 

18. 

 

Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 548/11  

a p.p.č. 2521/6 v k.ú. Hroznětín 
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Rozpočtovou změnu č. 361/2022 

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

a tělovýchovy Karlovarského kraje ve výši 3.193.233,10 Kč (85 % EU, 10 % SR) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené  

k financování projektu Krajský akční plán III rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schváleného  

k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3  

– Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání 

 

Rozpočtovou změnu č. 362/2022 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 290.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy 

Vary na realizaci projektu Bezkontaktní půjčování dokumentů 

 

Rozpočtovou změnu č. 363/2022 

- 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 Muzeum Cheb na realizaci 

projektu Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 12. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 364/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 118.580 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU 

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

Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na vypracování studie proveditelnosti  

k projektu Revitalizace Rašelinového pavilonu 

 

Rozpočtovou změnu č. 365/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 3.145.546,55 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí 6. zálohy neinvestiční 

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

určeny k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 realizovaného v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů  

pro výzkum a vývoj (registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938).  

 

Rozpočtovou změnu č. 366/2022  

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 96.861 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci 

projektu Dílna tkalce 

 

Rozpočtovou změnu č. 367/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

v celkové výši 189.280 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zemědělství České 

republiky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku na pozemcích žadatele určených  

k plnění funkcí lesa. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou 

Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 368/2022 

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

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 267.000 Kč z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva kultury 

České republiky v rámci Programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II v části D 

- preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, z toho pro příspěvkovou organizaci 

Karlovarského kraje: 

• Muzeum Cheb investiční účelovou dotaci ve výši 105.000 Kč na projekt D II 22 rozšíření rádiového 

systému monitorování mikroklimatu; 
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• Muzeum Karlovy Vary neinvestiční účelovou dotaci ve výši 87.000 Kč na projekt D II 22 restaurování;  

• Muzeum Sokolov neinvestiční účelovou dotaci ve výši 75.000 Kč na projekt D II 22 prapor  

 

Rozpočtovou změnu č. 369/2022 

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

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 63.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská 

knihovna Karlovy Vary na realizaci projektu Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 2022  

ve výši 26.000 Kč a na realizaci projektu Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL  

ve výši 37.000 Kč  

 

Rozpočtovou změnu č. 370/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 993.886,47 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. 

 

Rozpočtovou změnu č. 371/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši 5.000.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního 

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

Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí 

náborových příspěvků v souladu s opatřením k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní 

lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Schválení čerpání úvěru na refinancování investičních akcí a projektů kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 867/08/22 
 

- souhlasí s čerpáním úvěru od České spořitelny na refinancování investičních akcí a projektů kraje 

 

- schvaluje využití finančních prostředků z úvěru na zhodnocování těchto finančních prostředků  

u spolupracujících bankovních ústavů 

 

- pověřuje vedoucí odboru finančního čerpáním úvěru od České spořitelny na refinancování investičních 

akcí a projektů kraje a alokací těchto finančních prostředků u spolupracujících bank v rámci jejich 

zhodnocování v návaznosti na aktuální výhodnosti nabídek na zhodnocování finančních prostředků  

u těchto bank 

 

- ukládá vedoucí odboru finančního zajistit, že čerpané finanční prostředky budou v rozpočtu účelově 

vázány na splátky tohoto úvěru v období splácení v letech 2024-2028, popř. na mimořádnou splátku 

tohoto úvěru v případě zásadní změny úrokových sazeb 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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4. Informace o doručení Výzvy č. 1/22-08-16199-001 k vrácení dotace nebo její části k projetu 

"Šablony II GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199, příjemce dotace Gymnázium  

a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 868/08/22 
 

- bere na vědomí Výzvu č. 1/22-08-16199-001 k vrácení dotace nebo její části ve výši 377.710,68 Kč  

ze dne 19. 7. 2022 vystavenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením  

§ 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, k projektu s názvem "Šablony II 

GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199 a doručenou dne 19. 7. 2022 Gymnáziu a obchodní 

akademii Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci 

 

- ukládá ředitelce Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace uhradit 

Výzvu č. 1/22-08-16199-001 k vrácení dotace nebo její části ve výši 377.710,68 Kč na bankovní účet 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím zřizovatele - Karlovarského kraje  

ve stanovené lhůtě, tj. do 18. 8. 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 355/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 377.710,68 Kč  

na základě Výzvy č. 1/22-08-16199-001 k vrácení dotace nebo její části v souladu s ustanovením  

§ 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 7. 2022, poskytovateli dotace 

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

"Šablony II GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199 financovaného z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaného Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace. 

 

- ukládá ředitelce Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, řešit 

vrácení části dotace jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Informace o průběhu veřejné zakázky Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvkové organizace, na nákup serveru pod názvem „Server s minimální kapacitou 128 GB 

DDR3 nebo DDR4 s podporou ECC“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 869/08/22 
 

- bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvkové organizace, na nákup serveru pod názvem „Server s minimální kapacitou 128 GB DDR3 

nebo DDR4 s podporou ECC“ 

 

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

a hospicové péče 
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6. Revokace části usnesení č. RK 725/06/22 k žádosti o individuální dotaci města Nejdek na nákup 

rentgenového přístroje pro polikliniku v Nejdku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 870/08/22 
 

- ruší část usnesení č. RK 725/06/22 ze dne 27.06.2022 ve znění: 

- ukládá odboru zdravotnictví připravit návrh úpravy programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

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

pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji pro rok 2023 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
7. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 871/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace (finančních prostředků) z rozpočtu Karlovarského kraje 

subjektu ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, Karlovy Vary, 

IČO 70883611, ev. č. smlouvy KK01384/2022, kterým bude upraven účel a prodlouženy termíny  

pro vyčerpání finančních prostředků a předložení závěrečného finančního vypořádání dotace 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

 
8. Poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva 

vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 872/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí zahraniční humanitární 

materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky v celkové maximální výši 200.000 Kč včetně DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření darovací smlouvy  

za účelem poskytnutí zahraniční humanitární materiální pomoci Ukrajině prostřednictvím Ministerstva 

vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, dle návrhu smlouvy  

v příloze P2 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 
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9. Žádost města Kraslice o výjimku z pravidel dotačního programu na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných v roce 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 873/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit udělení výjimky z pravidel 

dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, platných  

v roce 2021, a to pro město Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438/6, Kraslice, IČO 00259438,  

v souvislosti s pořízením přenosného zásahového prostředku - elektrocentrály s vyšším provozním 

výkonem 12,5 kW 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

 
10. Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže Mé tajné místo v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 874/08/22 
 

- souhlasí s poskytnutím darů výhercům výtvarné soutěže Mé tajné místo v Karlovarském kraji dle návrhu 

v důvodové zprávě v maximální výši 27 000 Kč 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
11. Projekty "Kotlíkové dotace III" a "Kotlíkové dotace III - dofinancování zásobníku"  

- prodloužení termínu realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 875/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - Prodloužení termínů 

realizace dle návrhu v projektech: 

- "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 

2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 

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

- dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III". 

- dodatek č. 3 1. výzvy k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci 

projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje - pověřit náměstka hejtmana 

Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatků ke Smlouvám o poskytnutí účelové 

investiční dotace u dosud nerealizovaných projektů 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

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

investiční dotace s evidenčním číslem KK00494/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 876/08/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZU_01_883 dle návrhu 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00494/2021 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
13. Rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele, rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 

řízení a rozhodnutí o výzvě k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“ pro  

Část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD 

Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový 

Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 877/08/22 
 

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 549/05/22 ze dne 9. 5. 2022 z důvodu nesoučinnosti 

vybraného dodavatele pro: 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD - vybraný dodavatel Truhlářství  

   JPS s.r.o., 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový - vybraný dodavatel Potrusil s.r.o.,  

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru - vybraný dodavatel Potrusil s.r.o. 

 

- schvaluje vyloučení vybraného dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“ z důvodu, že vybraný dodavatel neuzavřel  

bez zbytečného odkladu smlouvu, a to pro: 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD vylučuje zadavatel vybraného 

dodavatele Truhlářství JPS s.r.o., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25273655,  

na základě § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový vylučuje zadavatel vybraného dodavatele 

Potrusil s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119, na základě § 124 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru vylučuje zadavatel vybraného dodavatele Potrusil s.r.o., se 

sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO 25310119, na základě § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

- schvaluje vyloučení účastníka IC DESIGN s.r.o., se sídlem Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO 35812478, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení – XXV“, část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru z důvodu nesplnění 

zadávacích podmínek ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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- schvaluje vybraného dodavatele na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXV“, a to pro: 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD dodavateli KANONA a.s., se sídlem 

Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO 04163664, s nabídkovou cenou 3 330 010 Kč  

bez DPH (4 029 312,10 vč. DPH), 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový dodavateli IC DESIGN s.r.o., se sídlem 

Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35812478, s nabídkovou cenou 1 196 767 Kč 

bez DPH (1 448 088,00 vč. DPH), 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru dodavateli PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem  

K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČO 26378523, s nabídkovou cenou 1 387 602,- Kč bez DPH  

(1 678 998,42 vč. DPH), 

přičemž účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje dle § 125 odst. 1 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za vybraného dodavatele 

 

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXV“, a to pro: 

- část 55 veřejné zakázky – Nábytek - stoly, skříně, psací stoly - DTD s dodavatelem KANONA a.s., se 

sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO 04163664, s nabídkovou cenou 3 330 010 Kč 

bez DPH (4 029 312,10 vč. DPH), 

- část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový s dodavatelem IC DESIGN s.r.o., se 

sídlem Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35812478, s nabídkovou cenou  

1 196 767 Kč bez DPH (1 448 088,00 vč. DPH), 

- část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru s dodavatelem PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem  

K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČO 26378523, s nabídkovou cenou 1 387 602,- Kč bez DPH  

(1 678 998,42 vč. DPH), 

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

 
14. Informace o uzavřených smlouvách o centralizovaném zadávání za období od 1. 1. 2022  

do 30. 6. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 878/08/22 
 

- bere na vědomí informaci o smlouvách o centralizovaném zadávání uzavřených na základě působnosti 

svěřené odboru investic za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1549/1, 1549/2, 1549/5, 1549/6 a 1549/7 v k.ú. Plesná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 879/08/22 
 

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

p.p.č. 1549/1 o výměře 393 m2, p.p.č. 1549/2 o výměře 563 m2, p.p.č. 1549/5 o výměře 1 m2,  

p.p.č. 1549/6 o výměře 4 m2 a p.p.č. 1549/7 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Plesná, a to formou kupní 
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smlouvy mezi společností GOCAR s. r. o., se sídlem Habrmannovo náměstí 794/5, PSČ 312 00 Plzeň  

- Doubravka, IČO 64361098 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 468.000 Kč, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti GOCAR s. r. o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

 
16. Záměr kraje prodat nemovité věci v k.ú. Skalka u Hazlova, které tvoří areál Domova "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace, do majetku obce Hazlov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 880/08/22 
 

- schvaluje zamítnutí záměru kraje prodat soubor nemovitých věcí v k.ú. Skalka u Hazlova formou 

obálkové metody na základě žádostí soukromých subjektů 

 

- schvaluje záměr kraje prodat soubor nemovitých věcí, který tvoří pozemek st.p.č. 52, zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 227 m2, jehož součástí je stavba č.p. 46, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 67, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav., pozemek  

st.p.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.061 m2, jehož součástí je stavba č.p. 60, občanská 

vybavenost, pozemek st.p.č. 72, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 75, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2,  

jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek st.p.č. 76, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

170 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek p.p.č. 191/2, ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře 2.181 m2, pozemek p.p.č. 197/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 9.535 m2, 

pozemek p.p.č. 210/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9.722 m2, pozemek p.p.č. 210/6, ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 4.980 m2, pozemek p.p.č. 214/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře  

7.565 m2, vše v k.ú. Skalka u Hazlova, konkrétnímu zájemci obci Hazlov, a to formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem "PATA", příspěvková organizace, IČO 71175318,  

se sídlem: Hlavní 2796, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné), a obcí Hazlov, IČO 00253952,  

se sídlem: Hazlov 310, 351 32 Hazlov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé 

stanovené dle znaleckého posudku č. 2442-01/22, tj. 5.400.000 Kč ze dne 10.01.2022, s tím, že kupující 

uhradí 1/3 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy, druhou část ve výši 1/3 uhradí kupující do 1 roku 

od provedení platby první, a zbývající 1/3 uhradí kupující do 2 let od provedení platby první, dále s tím,  

že prodávající navržené splátky akceptuje pro účely podpory převodu nemovitých věcí v důsledku 

naplnění veřejného zájmu kupujícího a za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 10 let od uzavření 

kupní smlouvy, a 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 obce Hazlov, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodat soubor nemovitých 

věcí, který tvoří pozemek st.p.č. 52, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2, jehož součástí je stavba 

č.p. 46, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 67, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2,  

jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav., pozemek st.p.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

1.061 m2, jehož součástí je stavba č.p. 60, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 72, zastavěná plocha  

a nádvoří o výměře 228 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek st.p.č. 75, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek 

st.p.č. 76, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

pozemek p.p.č. 191/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.181 m2, pozemek p.p.č. 197/2, ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 9.535 m2, pozemek p.p.č. 210/3, ostatní plocha, jiná plocha  

o výměře 9.722 m2, pozemek p.p.č. 210/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4.980 m2, pozemek  

p.p.č. 214/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7.565 m2, vše v k.ú. Skalka u Hazlova, konkrétnímu 

zájemci obci Hazlov, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem 

"PATA", příspěvková organizace, IČO 71175318, se sídlem: Hlavní 2796, 352 01 Aš (jako prodávající  

na straně jedné), a obcí Hazlov, IČO 00253952, se sídlem: Hazlov 310, 351 32 Hazlov, za dohodnutou 

kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku č. 2442-01/22,  

tj. 5.400.000 Kč ze dne 10.01.2022, s tím, že kupující uhradí 1/3 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti 

smlouvy, druhou část ve výši 1/3 uhradí kupující do 1 roku od provedení platby první, a zbývající 1/3 

uhradí kupující do 2 let od provedení platby první, dále s tím, že prodávající navržené splátky akceptuje 

pro účely podpory převodu nemovitých věcí v důsledku naplnění veřejného zájmu kupujícího  

a za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy, a 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 obce 

Hazlov, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Domovu "PATA", 

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

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Domov "PATA", 

příspěvková organizace, k podpisu kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatně převést movitou 

věc v celkové pořizovací ceně ve výši 257.250,00 Kč do majetku obce Hazlov, dle návrhu 

 

- ukládá řediteli organizace Domov "PATA", příspěvková organizace, zajistit likvidaci a odstranění 

zbývajících nepotřebných movitých věcí nacházejících se v předmětných nemovitých věcech nejpozději  

v termínu do 30.09.2022. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

 

 
17. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci do majetku města Sokolov - pozemek p.č. 3102,  

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 881/08/22 
 

- schvaluje záměr kraje prodat hmotné nemovité věci - pozemek p.č. 3102, jehož součástí je stavba 

(občanská vybavenost) s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov, konkrétnímu zájemci městu Sokolov,  
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a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem: Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem: 

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, za dohodnutou kupní cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé 

stanovené dle znaleckého posudku č. 2466-25/22 ze dne 16.02.2022, tj. ve výši 3.800.000 Kč, a dále s tím, 

že úplatný převod nemovitých věcí konkrétnímu zájemci prodávající akceptuje pro účely podpory  

v důsledku naplnění veřejného zájmu kupujícího, to za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 5 let od 

uzavření kupní smlouvy, a 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 obce Sokolov, dle návrhu 

 

- souhlasí s jednorázovou přefakturací nákladů ze strany Nemocnice Sokolov s.r.o., za stálé platby 

spojené s provozem objektu od 01.03.2022 do doby majetkoprávního vypořádání předmětných 

nemovitých věcí 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej hmotné nemovité 

věci - pozemek p.č. 3102, jehož součástí je stavba (občanská vybavenost) s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov, 

konkrétnímu zájemci městu Sokolov, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné),  

a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, za dohodnutou kupní 

cenu ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené dle znaleckého posudku č. 2466-25/22  

ze dne 16.02.2022, tj. ve výši 3.800.000 Kč, a dále s tím, že úplatný převod nemovitých věcí konkrétnímu 

zájemci prodávající akceptuje pro účely podpory v důsledku naplnění veřejného zájmu kupujícího,  

to za podmínky sjednání zákazu zcizení po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, a 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 obce 

Sokolov, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřit náměstka hejtmana, 

Mgr. Dalibora Blažka, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
18. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 548/11  

a p.p.č. 2521/6 v k.ú. Hroznětín 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
19. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek  

– pozemek p.č. st. 690, jehož součástí je objekt č.p. 600, a pozemek p.č. st. 2261, jehož součástí je 

stavba bez č.p./č.e. a pozemků p.č. 1747/1 a 1753/3, vše v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 882/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. st. 690 o výměře 600 m2, jehož součástí je 

stavba s č.p. 600, pozemek p.č. st. 2261 o výměře 14 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek 

p.č. 1747/1 o výměře 1590 m2, pozemek p.č. 1753/3 o výměře 1647 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, 

konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 
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Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková organizace, se sídlem: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, 

IČO 70845425 (jako prodávající na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem: nám. Karla IV. 239,  

362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu  

ve výši 1.486.683,00 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku  

č. 22-6359 ze dne 29.06.2022, s tím, že kupující uhradí 1/2 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy,  

a zbývající 1/2 uhradí do 1 roku od provedení platby první. Snížení kupní ceny oproti ceně v místě a čase 

obvyklé je stanoveno z důvodu realizace projektového záměru pro účely "Vybudování a provozování 

zdravotnického střediska města Nejdek" uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře zdravotně-sociální 

oblasti města Nejdek, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva kraje, které má tento prodej 

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

Karlovarského kraje do vlastnictví města Nejdek. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodat pozemek p.č. st. 690 

o výměře 600 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 600, pozemek p.č. st. 2261 o výměře 14 m2,  

jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek p.č. 1747/1 o výměře 1590 m2, pozemek p.č. 1753/3  

o výměře 1647 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, konkrétnímu zájemci městu Nejdek, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, příspěvková 

organizace, se sídlem: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, IČO 70845425 (jako prodávající na straně jedné), 

a městem Nejdek, se sídlem: nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČO 00254801 (jako kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.486.683,00 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny  

v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č. 22-6359 ze dne 29.06.2022, s tím, že kupující 

uhradí 1/2 kupní ceny do 30 dnů od účinnosti smlouvy, a zbývající 1/2 uhradí do 1 roku od provedení 

platby první. Snížení kupní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé je stanoveno z důvodu realizace 

projektového záměru  pro účely "Vybudování a provozování zdravotnického střediska města Nejdek" 

uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře zdravotně-sociální oblasti města Nejdek, za předpokladu,  

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

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

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

Nejdek. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Střední průmyslové 

škole Ostrov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnit Střední 

průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatně převést movité věci  

v celkové pořizovací ceně ve výši 98.116,00 Kč do majetku města Nejdek, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

 

 

20. Schválení prodeje nepotřebného vozidla VW Passat Variant kombi 1,9 TDi ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 883/08/22 
 

- schvaluje dle přílohy č. 2 zřizovací listiny "Pravidla pro správu majetku kraje" prodej nepotřebného 

vozidla zn. VW Passat Variant kombi 1,9 TDi, RZ 1K6 8755, rok výroby 2005, v pořizovací hodnotě 
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1.296.171,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou 

záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně),  

a zájemcem xxxxx xxxxx, trvale bytem, xxxxx, xxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší 

nabídnutou cenu 16.000,00 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 16.000,00 Kč získané prodejem nepotřebného 

vozidla, specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

MUDr. Jiřímu Smetanovi, uzavřít předmětnou kupní smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

podpisem předmětných kupních smluv, dle návrhu. 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Sokolov - pozemky p.č. 501/29 a p.č. 501/30 v k.ú. Vítkov u Sokolova 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 884/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 501/29 o výměře 175 m2  

a p.č. 501/30 o výměře 62 m2 v k.ú. Vítkov u Sokolova a obci Sokolov konkrétnímu zájemci městu 

Sokolov, 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 

Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586 (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 vlastnictví města Sokolov, dle návrhu 

 

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

p.č. 501/29 o výměře 175 m2 a p.č. 501/30 o výměře 62 m2 v k.ú. Vítkov u Sokolova a obci Sokolov 

konkrétnímu zájemci městu Sokolov, 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 Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586 

(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 vlastnictví města Sokolov, 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 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 
 

22. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Krásná a záměr kraje prodat nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické 

osoby- části pozemku p.p.č. 1605/4 v k.ú. Krásná 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 885/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1605/4, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 1038-68/2022 z původního pozemku p.p.č. 1605/4 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1605/9 o výměře 34 m2, v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci 

obci Krásná, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

se sídlem Krásná 196, PSČ 351 22 Krásná, IČO 00572675 (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 obce Krásná, dle návrhu 

 

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

pozemku p.p.č. 1605/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1038-68/2022 z původního pozemku 

p.p.č. 1605/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1605/9 o výměře 34 m2,  

v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci obci Krásná, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné), a obcí Krásná, se sídlem Krásná 196, PSČ 351 22 Krásná, IČO 00572675 

(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 obce Krásná, dle návrhu 

 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1605/4, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1038-68/2022 z původního pozemku p.p.č. 1605/4 a označena stejným parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 1605/4 o výměře 311 m2, v k.ú. a obci Krásná konkrétnímu zájemci xxxxx 

xxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

a xxxxx xxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 597-39/2022 ze dne 23.06.2022 

ve výši 41.052 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 xxxxx xxxxx, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 1605/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1038-68/2022 z původního pozemku  

p.p.č. 1605/4 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1605/4 o výměře 311 m2, v k.ú.  

a obci Krásná konkrétnímu zájemci xxxxx xxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

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

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 597-39/2022 ze dne 23.06.2022 
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ve výši 41.052 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 xxxxx xxxxx, dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací a kupní 

smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací a 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 

 

 
23. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 19/20 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valy a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 532/7, 

541/7 a 262/2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní z majetku obce Valy do majetku Karlovarského 

kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 886/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 19/20 o výměře 158 m2  

v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy konkrétnímu zájemci obci Valy, a to formou darovací 

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

kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Valy, se sídlem V Lukách 21,  

PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (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 majetku obce Valy, dle návrhu 

 

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

p.p.č.19/20 o výměře 158 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy konkrétnímu zájemci obci 

Valy, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

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

se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (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 majetku obce Valy, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 532/7 o výměře 51 m2, p.p.č. 541/7 o výměře 98 m2 a p.p.č. 262/2 o výměře 146 m2 v k.ú. Valy  

u Mariánských Lázní, a to formou darovací smlouvy mezi obcí Valy, se sídlem V Lukách 21, PSČ 353 01 

Mariánské Lázně 1 - Valy, IČO 00572781 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví obce Valy  

do majetku Karlovarského kraje 
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- 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 

 

 
24. Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky nově vybudovaného úseku stavby 

vodního díla - přeložka hlavního odvodňovacího zařízení nacházejícího se na pozemku p.p.č. 730/12 

v k.ú. Veselov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 887/08/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky v rámci stavby: "II/205 

přeložka silnice - obchvat Veselov", jejímž předmětem je v rámci "SO 001 Příprava území" odstranění 

části stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení v délce 60 m nacházející se na pozemku 

p.p.č. 730/12 v k.ú. Veselov a v rámci "SO 101 Přeložka silnice II/205 - úsek 1 (km 0,000 - 0,500)" 

vybudování přeložky v délce 70 m včetně 2 ks nových kontrolních šachet, závazek k převzetí přeložky,  

tj. nově vybudovaného úseku stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení v délce 70 m 

zatrubněných, a závazek k uzavření smlouvy o bezúplatném převzetí přeložky, formou smlouvy  

o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu přeložky mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako stavebník a budoucí dárce  

na straně jedné), a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a,  

PSČ 130 00 Praha3 - Žižkov, IČO 01312774 (jako vlastník stavby vodního díla a budoucí obdarovaný  

na straně druhé), dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky 

 

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

smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložky 

 

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 

 

 
25. 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 888/08/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2187, pozemek p.p.č. 2312/1 v k.ú. Bublava, 

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. 
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(jako oprávněný), a xxxxx xxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx, a xxxxx, bytem xxxxx, PSČ xxxxx (jako 

investor), dle geometrického plánu č. 1327-2798/2022 ze dne 30.01.2022 (umístění inženýrských sítí  

– plynová přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00624, pozemek p.p.č. 823/1 v k.ú. Údrč,  

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

dle geometrického plánu č. 128-7281/2022 ze dne 10.05.2022 (umístění inženýrských sítí – zemní 

kabelové vedení 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/22222, pozemek p.č. 28 v k.ú. Lesov,  

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

MONTPROJEKT, a. s., dle geometrického plánu č. 624-9288/2022 ze dne 13.05.2022 (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/19821, pozemky p.p.č. 2055/1, p.p.č. 2057/8 

a p.p.č. 2057/14 v k.ú. Třebouň, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné 

moci společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 173-103/2022 ze dne 10.05.2022 

(umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN, rozpojovací skříň v pilíři), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení 

služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 4.235 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 

 

 
26. Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje v roce 2022 - návrh na udělení 

dotací pro rok 2022 - II. kolo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 889/08/22 
 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského 

kraje" pro rok 2022 - II. kolo v celkové výši 220.000 Kč, dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit pana Patrika Pizingera, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2022 - II. kolo 
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Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
27. Program "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském 

kraji" - návrh na udělení dotací pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 890/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Na podporu 

strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji" v celkové výši 70.000 Kč  

dle přílohy č. 1 

 

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

dotačního programu "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském 

kraji" dle návrhu přílohy č. 5 

 

- pověřuje pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci dotačního programu "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras  

v Karlovarském kraji" dle návrhu (pro dotaci v souladu s přílohou č. 1) 

 

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

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných 

zimních tras v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.730.000 Kč dle přílohy č. 2 a uzavření 

veřejnoprávních smluv dle návrhu přílohy č. 4 a č. 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit pana Patrika Pizingera, člena 

Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem 

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

"Na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji" dle návrhu  

(pro dotace v souladu s přílohou č. 2) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit pana Patrika Pizingera, člena 

Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem zástavní 

smlouvy, na jejímž základě bude do rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR zapsáno zástavní 

právo ve prospěch poskytovatele dotace v případě zakoupení zánovní sněžné rolby společností První 

Krušnohorská o.p.s. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 339/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru 

regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové 

částce ± 1.000.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o prostředky určené  

na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu na podporu strojové techniky k údržbě veřejných 

zimních tras v Karlovarském kraji. 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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28. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Boží Dar  

na generální opravu sněžné rolby PRINOTH T2 včetně repase náhradních dílů  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 891/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  ke schválení neposkytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Boží Dar, IČO 00479705 na generální opravu sněžné rolby 

PRINOTH T2 včetně repase náhradních dílů ve výši 1.500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
29. Karlovarský kraj jako aplikační garant projektu č. TK05010153 „Optimalizace systémů 

centrálního zásobování teplem pro vybrané kraje“ v rámci výzvy Technologické agentury České 

republiky (dále jen „TAČR“) a programu Théta, 5. veřejné soutěže 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 892/08/22 
 

- bere na vědomí informaci, že je Karlovarský kraj tzv. aplikační garant v rámci realizace a aplikace 

výsledků projektu TK05010153 „Optimalizace systémů centrálního zásobování teplem pro vybrané kraje“ 

v rámci výzvy Technologické agentury České republiky (dále jen „TAČR“) a programu Théta, 5. veřejné 

soutěže 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
30. Změna Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 893/08/22 
 

- schvaluje změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
31. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení smlouvy o smlouvě budoucí  

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – část 2 

– výstavba objektů G1, G2, G3“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 894/08/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  

k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s., v rámci projektu „Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa – část 2 – výstavba objektů G1, G2, G3“ dle návrhu, s celkovými 
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předpokládanými náklady 1 200 000 Kč 

 

- schvaluje navýšení finančních prostředků na předprojektovou přípravu projektu Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa (část 1 a část 2) o částku 795.745 Kč 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 356/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 795.745 Kč  

v rámci kapitálových výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, a to z rozpočtových prostředků na fyzickou realizaci projektu Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – část 1 na dofinancování předprojektové přípravy projektu Generel Karlovarské 

krajské nemocnice – 1. etapa – část 2 – výstavba objektů G1, G2, G3 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o smlouvě budoucí  

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ 

Distribuce, a. s., v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – část 2 – výstavba 

objektů G1, G2, G3“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
32. Poskytnutí daru medailistům Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 895/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních darů medailistům Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022  

dle návrhu č. 1 v celkové výši 76.000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí finančních darů trenérům medailistů Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 

2022 dle návrhu č. 2 v celkové výši 32.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv s medailisty a trenéry dle vzoru v návrzích č. 3 a č. 4 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem darovacích smluv 

 

- 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 

 
 

33. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního 

roku 2021/2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 896/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního 

příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským 

krajem na výplatu stipendií za 2. pololetí školního roku 2021/2022 žákům vzdělávajícím se v těchto 

školách v celkové výši 950.000 Kč, dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 354/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků ve výši  

± 950.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým 

organizacím zřizovaným Karlovarským krajem na výplatu stipendií za 2. pololetí školního  

roku 2021/2022 pro žáky vzdělávající se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem (rozpis 

na jednotlivé subjekty je uveden v příloze č. 1). 

 

- 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 

 

 
34. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 897/08/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se změnou vymezeného majetku svěřeného  

k hospodaření a jeho předáním k hospodaření Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. října 2022 

změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, spočívající ve změně 

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, 

včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
35. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu celoroční činnosti Západočeského divadla v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 898/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. číslo KK02021/2022 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku Rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. číslo KK02021/2022 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Žádost Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, o prominutí odvodu  

do rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 899/08/22 
 

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

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

Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši 51,57 Kč 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
37. Žádost obce Pernink o posunutí termínu čerpání dotace poskytnuté z Programu pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 900/08/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu termínu využití a předložení 

vyúčtování poskytnuté dotace z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 obci Pernink na projekt "Pernink, kontribučenská sýpka  

- očistění venkovních zdí a spár, nové vyspárování zdiva, oprava reliéfu biskupa, zhotovení stříšky, úprava 

okolí sýpky" a to tak, že poskytnuté finanční prostředky je možno využít na daný účel do 30. 9. 2023  

a termín předložení závěrečného vypořádání dotace  se posunuje nejpozději do 15. 10. 2023 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK 01386/2022  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Oľgu Halákovou, členku rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

ev. č. KK 01386/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 
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38. Revokace části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 671/06/22 ze dne 6. 6. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 901/08/22 
 

- schvaluje revokaci části usnesení č. RK 671/06/22 ze dne 6. 6. 2022 týkající se poskytnutí dotací  

z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy  

a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů uvedených v příloze č. 1 usnesení, a to tak, 

že se na řádku č. 23 u projektu č. 54 mění sloupec "Navrhované prostředky - odbor" z 0 Kč na 45 000 Kč  

a sloupec "Navrhované prostředky - rada kraje" z 0 Kč na 45 000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč xxxxx xxxxx na zpracování studie a dokumentace  

pro stavební povolení na opravu střechy a podkroví objektu Trčky z Lípy č. p. 319 v Chebu, uvedený  

v příloze č. 1 usnesení č. RK 671/06/22 ze dne 6. 6. 2022, řádek č. 23 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
39. Program obnovy venkova 2022 - 2024 – II. kolo – návrh rozdělení dotací 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 902/08/22 
 

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

v rámci II. kola dotačního programu Program obnovy venkova 2022 - 2024 v celkové výši 497.000 Kč  

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

 

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

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci II. kola dotačního programu "Program obnovy 

venkova 2022-2024" 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
40. Projekt "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´"- schválení 

projektu a závazného příslibu financování 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 903/08/22 
 

- schvaluje  

a) zařazení projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

b) podání projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´"do vyhlášené 

Výzvy II. Ministerstva průmyslu a obchodu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 

2021+´" 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu "Program podpory 

malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" ve výši max. 4 000 000 Kč tzn. 100% celkových 

uznatelných výdajů projektu 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství podpisem všech relevantních dokumentů 

týkající se projektu "Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 353/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 3 000 000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů projektů EU a dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru regionálního 

rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na předfinancování výdajů 

akce Program podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+, realizované z dotačního programu 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku 

hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 54/02/22 dne 28.02.2022. 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
41. POV 2022 – 2024 - žádost obce Velký Luh o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých 

finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 904/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost obce Velký Luh  

o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného 

vyúčtování dotace tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02539/2022 dle přílohy č. 3 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Víta Hromádko, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02539/2022, viz příloha č. 3 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
42. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce vnitřních rozvodů  

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

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 905/08/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku 

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

v administrativní budově objektu, výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo 
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- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

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

v administrativní budově objektu 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 16 000 000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody 

a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu 

 

- schvaluje Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

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

v administrativní budově objektu: 

 

D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart; IČO 25089161 

SOVA stavební s.r.o., U chaloupek 14/13, Ďáblice, 182 00 Praha 8; IČO 29162360 

3xN spol. s r.o., Rosnická 198, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary; IČO 25215078 

SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov; IČO 61779539 

ELESTA Loket s.r.o., ČSA č.p. 239, 357 33 Loket; IČO 26339731 

PRO URBAN s.r.o., Prunéřov 389, 432 01 Kadaň; IČO 28409434 

KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary; IČO 25215621 

ZISTAV s.r.o., U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary; IČO 26316803 

STURMBAU s.r.o., Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb; IČO 05689376 

BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5; IČO 29414075 

Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo náměstí 534/5, 350 02 Cheb; IČO 26356503 

STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb; IČO 29111021 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Mgr. Robert Pisár 

Mgr. Petr Kubis 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

Jaroslav Štěpán 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Michal Šťovíček 

Mgr. Jiří Klsák 

Markéta Monsportová 

Mgr. Dalibor Blažek 

Bc. Anna Vendlová 

Monika Drobilová 

Mgr. Miroslav Papík 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
43. Odměna k životnímu jubileu Ing. Monice Šumové, ředitelce příspěvkové organizace Domov  

pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 906/08/22 
 

- schvaluje odměnu k životnímu jubileu Ing. Monice Šumové, ředitelce příspěvkové organizace Domov 

pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace 
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Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
44. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 907/08/22 
 

- schvaluje uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem  

a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

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

 

 
45. Vyúčtování příspěvku poskytnutého Plzeňskému kraji dle objednávky na období roku 2020/2021 

k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK01525/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 908/08/22 
 

- souhlasí a schvaluje zaslané vyúčtování Plzeňským krajem ze dne 21.07.2022 k veřejnoprávní smlouvě 

o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje  

ev. č. KK01525/2021 za období roku 2021 dle návrhu 

 

- souhlasí s úhradou nedoplatku ve výši 566.240,36 Kč Plzeňskému kraji na základě veřejnoprávní 

smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského 

kraje ev. č. KK01525/2021 na období roku 2021 

 

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíra Malého odeslání 

souhlasného stanoviska k zaslanému vyúčtování ze dne 21.07.2022 Plzeňskému kraji 

 

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

nedoplatku Plzeňskému kraji dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 335/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 339.056,36 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly 

příspěvky cizím subjektům na úhradu doplatku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 

autobusovou dopravou. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 

dne 31.01.2022 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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46. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., na dofinancování akce "Úprava a rozšíření parkovací plochy" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 909/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 750.000 Kč příspěvkové organizaci Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování akce "Úprava a rozšíření parkovací 

plochy" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 300/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 750.000 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 akce Úprava a rozšíření parkovací plochy. 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 750.000 Kč příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., na dofinancování akce "Úprava a rozšíření parkovací plochy" 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
47. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o., na akci "Výměna kuchyňského 

robota - havarijní stav" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 910/08/22 
 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o., ve výši 121.097 Kč na akci "Výměna 

kuchyňského robota - havarijní stav" 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

 

 
48. Schválení pověřovacího aktu pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu obnovy ČR   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 911/08/22 
 

- bere na vědomí žádost společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., o vydání pověřovacího aktu pro projekty 

financované z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu  

obnovy ČR 

 

- schvaluje pověřovací akt pro projekty společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., financované z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027 a Národního plánu obnovy ČR, v souladu s Rozhodnutím 
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2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude 

požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu  

dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
49. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 912/08/22 
 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje, pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, 

platných od 16.05.2022, pro paní xxxxx xxxxx - praktickou sestru na Oddělení urgentního příjmu 

nemocnice v Chebu 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu e), f) Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, 

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace platných  

od 16.05.2022, pro paní xxxxx xxxxx 

 

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimku z Podmínek pro poskytování 

náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území 

Karlovarského kraje, pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, 

platných od 16.05.2022, pro xxxxx xxxxx - lékařku Interního oddělení - Gastroenterologie nemocnice  

v Karlových Varech 

 

- schvaluje udělení výjimky z ustanovení v čl. IV bodu c) a g) Podmínek pro poskytování náborových 

příspěvků pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, 

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, platných  

od 16.05.2022, pro xxxxx xxxxx 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
50. Schválení realizace zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Osobní ochranné 

pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 913/08/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním režimu 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou 

zakázku „Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 
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- schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Osobní ochranné pracovní 

prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k obeslání s výzvou k podání nabídek: 

1. JNL. s.r.o., se sídlem Uzovce 26, 08266 Uzovce, Slovensko, IČO 51026414 

2. CLINITEX s.r.o., se sídlem Vratimovská 672/42, 71800 Ostrava, IČO 26869551 

3. Janoli s.r.o. se sídlem Uzovce 67, 082 66 Uzovce, Slovensko, IČO 36515507 

4. Zarys International Group s.r.o., se sídlem Starobělská 1937/4, 70030 Ostrava, IČO 09637737 

5. ZAHAS s.r.o., se sídlem Trnávka 37, 75131 Lipník nad Bečvou VII, IČO 60775840 

 

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Ing. Erik Klimeš, Ing. Šárka Ištvánová, Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 

- náhradník: Ing. Jan Bureš, DBA, Oľga Haláková, Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jitka Pokorná, Ing. Jitka 

Hloušková, Ing. Antonín Zaschke, MBA, MUDr. Jiří Smetana 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 
51. Schválení výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická vozidla 

pro ZZS KVK“, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 914/08/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Technická vozidla  

pro ZZS KVK“ dodavatele: 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 1. 

Vozidlo pro technika spojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 851 300,00 Kč vč. DPH; 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 2. 

Vozidlo pro technika přístrojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 367 300,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 3. Vozidla pro 

techniky oblastí, s nabídkovou cenou ve výši 2 377 650,00 Kč vč. DPH; 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 4. 

Vozidlo pro zajištění materiální obslužnosti, s nabídkovou cenou ve výši 1 020 030,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 5. Vozidlo 

inspektora provozu, s nabídkovou cenou ve výši 1 703 680,00 Kč vč. DPH. 

 

- schvaluje smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky „Technická vozidla pro ZZS KVK“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Technická vozidla pro ZZS KVK“ po marném 

uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem: 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 1. 

Vozidlo pro technika spojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 851 300,00 Kč vč. DPH; 
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AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 2. 

Vozidlo pro technika přístrojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 367 300,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 3. Vozidla  

pro techniky oblastí, s nabídkovou cenou ve výši 2 377 650,00 Kč vč. DPH; 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 4. 

Vozidlo pro zajištění materiální obslužnosti, s nabídkovou cenou ve výši 1 020 030,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 5. Vozidlo 

inspektora provozu, s nabídkovou cenou ve výši 1 703 680,00 Kč vč. DPH. 

 

- ukládá MUDr. Jiřímu Smetanovi, řediteli příspěvkové organizace, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem: 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 1. 

Vozidlo pro technika spojů 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 2. 

Vozidlo pro technika přístrojů 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 3. Vozidla  

pro techniky oblastí 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 4. 

Vozidlo pro zajištění materiální obslužnosti 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 5. Vozidlo 

inspektora provozu 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem kupní smlouvy s vybraným 

dodavatelem: 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 1. 

Vozidlo pro technika spojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 851 300,00 Kč vč. DPH; 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 2. 

Vozidlo pro technika přístrojů, s nabídkovou cenou ve výši 1 367 300,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 3. Vozidla pro 

techniky oblastí, s nabídkovou cenou ve výši 2 377 650,00 Kč vč. DPH; 

 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, IČO 48030325, pro část 4. 

Vozidlo pro zajištění materiální obslužnosti, s nabídkovou cenou ve výši 1 020 030,00 Kč vč. DPH; 

 

Přerost a Švorc - auto, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, IČO 63073188, pro část 5. Vozidlo 

inspektora provozu, s nabídkovou cenou ve výši 1 703 680,00 Kč vč. DPH. 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 
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52. Poskytnutí finančního daru společnosti Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 915/08/22 
 

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000 Kč společnosti Pavla Andrejkivová  

- LADARA s.r.o., IČO 26395134, jako podporu Karlovarského kraje na zajištění charitativního plesu  

s názvem „Papučový ples“ 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
53. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" 

formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 916/08/22 
 

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

p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, obec Dalovice, za účelem realizace záměru stavby "Cyklostezka Ohře  

- Dalovice - Všeborovice" na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a panem xxxxx xxxxx, trvale bytem: xxxxx, 

xxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek budoucího 

majetkoprávního vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, obec Dalovice, dotčeného 

záměrem stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" na základě smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, jejímž předmětem bude úplatné nabytí části pozemku p.č. 77/6 dotčeného stavbou "Cyklostezka 

Ohře - Dalovice - Všeborovice", která bude následně oddělena geometrickým plánem dle skutečného 

provedení stavby, za kupní cenu dle aktuálního znaleckého posudku, uzavřené mezi Karlovarským 

krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a panem xxxxx xxxxx, trvale bytem: 

xxxxx, xxxxx, a tím se zavázat k budoucímu úplatnému nabytí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví pana xxxxx xxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje pro účely stavby "Cyklostezka Ohře  

- Dalovice - Všeborovice" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana kraje, k podpisu předmětné nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
54. Majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" 

formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 917/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pronájem části pozemku  
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p.č. 77/7 v k.ú. Všeborovice a závazek budoucího majetkoprávního vypořádání části předmětného 

pozemku dotčeného záměrem stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" na základě nájemní 

smlouvy  a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude úplatné nabytí části pozemku  

p.č. 77/7 dotčeného stavbou "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice", která bude následně oddělena 

geometrickým plánem dle skutečného provedení stavby, za kupní cenu dle aktuálního znaleckého 

posudku, uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

a panem xxxxx xxxxx, trvale bytem: xxxxx, xxxxx, a tím se zavázat k budoucímu úplatnému nabytí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví pana xxxxx xxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje pro účely 

stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana kraje, k podpisu předmětné nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
55. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje 

– pozemku parc. č. 1789/9, pozemku parc. č. 1790/1 a pozemku parc. č. st. 2064, jehož součástí je 

stavba č.p. 931, vše v k.ú. Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 918/08/22 
 

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

parc. č. 1789/9, zahrada o výměře 396 m2, pozemku parc. č. 1790/1, ostatní plocha o výměře 1134 m2  

a pozemku parc. č. st. 2064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2, jehož součástí je stavba  

č.p. 931, občanská vybavenost, vše v k.ú. Cheb, a to formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, 

zastoupeným Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, se sídlem Pastýřská 

771/4, 350 02 Cheb, IČO 70887985 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Domovem pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace,  

se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov, IČO 72046881 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím 

převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Cheb, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Domovu pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné 

darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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56. Projekt Smart Akcelerátor 3 - změna usnesení č. RK 586/05/22 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 919/08/22 
 

- nahrazuje usnesení č. RK 586/05/22 tímto usnesením: 

 

Rada Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení: 

- účast Karlovarského kraje v projektu „Smart Akcelerátor 3“ podávaného v rámci Operačního programu 

Jan Amos Komenský,  

- účast partnera s finančním příspěvkem Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 

v projektu „Smart Akcelerátor 3“,   

- zařazení projektu „Smart Akcelerátor 3“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje, 

- celkové způsobilé výdaje projektu ve výši max. 80 000 000 Kč, 

- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků z Fondu budoucnosti k zabezpečení předfinancování přípravy 

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 26 000 000,- Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných nákladů projektu na první rok,  

- vlastní spolufinancování projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši max. 12 000 000,- Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných nákladů projektu, 

- pověření Patrika Pizingera, člena rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového 

řízení, podpisem všech relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ podávaného  

v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, 

- pověření Ing. Jany Bělohoubkové (Odbor regionálního rozvoje) k elektronickému podepisování   

relevantních dokumentů v rámci projektu „Smart akcelerátor 3“ v elektronickém systému pro podávání  

a administraci žádostí, vč. podpisu žádosti o dotaci, 

- jmenování Ing. Vlastimila Veselého, ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, vedoucím projektu „Smart Akcelerátor 3“ 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 

 
57. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední 

lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 920/08/22 
 

- jmenuje předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace: 

 

předseda komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem 

 

členové komise: 

Oľga Haláková 

členka Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem  
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Mgr. Monika Havlová 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený 

krajským úřadem 

 

Mgr. Jarmila Kánská 

odborník v oblasti organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského 

zařízení – člen určený Českou školní inspekcí 

 

Mgr. Lenka Chlebková 

odborník v oblasti státní správy - člen určený Českou školní inspekcí 

 

Mgr. Eva Nováková 

inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce 

 

Ing. Milan Fořt 

pedagogický pracovník Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Mgr. Jitka Vočková 

členka školské rady při střední škole, jejichž činnost vykonává Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

- pověřuje Bc. Vlastimila Kovaříka funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení vedoucího 

pracovního místa ředitele Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit jmenovací dekrety k podpisu, Ing. Petru 

Kulhánkovi, hejtmanovi Karlovarského kraje a předat je členům konkursní komise 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
58. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší 

odborná škola Cheb, p. o., na pořízení vybavení do nových prostor vyšší odborné školy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 921/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola  

a vyšší odborná škola Cheb, p. o., ve výši 472.000 Kč na pořízení vybavení nových prostor vyšší odborné 

školy v Jiráskově ulici, Cheb 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 372/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 472.000 Kč  

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

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

příspěvku pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Střední zdravotnická škola  

a vyšší odborná škola Cheb, p. o., na pořízení vybavení nových prostor vyšší odborné školy v Jiráskově 

ulici, Cheb 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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59. Změna přílohy č. 1 ZŘIZOVACÍ LISTINY Krajské knihovny Karlovy Vary - převedení nově 

vybudovaného investičního majetku do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy 

Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 922/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 18 Zřizovací listiny 

Krajské knihovny Karlovy Vary, spočívající v převedení nově vybudovaného investičního majetku  

do správy příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
60. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 – aktualizace č. 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 923/08/22 
 

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2022 do 31.12.2022 – aktualizace č. 1 

 

Termín kontroly: červen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly 

 

 
61. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 924/08/22 
 

- bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle důvodové 

zprávy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příplatku  

do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 10. 000.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č. 373/2022 - zapojení financování z Fondu budoucnosti v celkové výši 10.000.000 Kč do rozpočtu 

kapitálových výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Letišti 

Karlovy Vary s.r.o. 

 

Termín kontroly: 05.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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62. Schválení přijetí daru sochy mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem a schválení uzavření 

smlouvy o úschově mezi  Karlovarským krajem a Krajskou knihovnou Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 925/08/22 
 

- schvaluje přijetí daru sochy "Dívka s holubicí" v hodnotě 62.742,00 Kč formou darovací smlouvy  

mezi fyzickou osobou xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx, xxxxx, a Karlovarským krajem a uzavření 

smlouvy o úschově sochy "Dívka s holubicí" mezi Karlovarským krajem a Krajskou knihovnou Karlovy 

Vary, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, na základě usnesení  

č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015 podpisem darovací smlouvy, dle návrhu 

 

- ukládá odboru kultury, lázeňství, památkové péče a cestovního ruchu, činit kroky k uzavření smlouvy  

o úschově, dle návrhu 

 

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

ruchu podpisem smlouvy o úschově, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

a cestovního ruchu 

 

 
63. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 926/08/22 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k datu 30.06.2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k datu 30.06.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
64. Nabídkové řízení na krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje veřejnou linkovou dopravou  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 927/08/22 
 

- schvaluje realizaci nabídkového řízení dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku: 

1. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 1 Chebsko   

2. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 2 Sokolovsko 
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3. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 3 Nejdecko 

4. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 4 Karlovarsko - Ostrovsko 

5. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 5 Toužimsko - Tepelsko 

6. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 6 Bochovsko 

7. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 7 Žluticko 

 

- schvaluje jednotné hodnotící kritérium na veřejnou zakázku: 

1. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 1 Chebsko   

2. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 2 Sokolovsko 

3. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 3 Nejdecko 

4. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 4 Karlovarsko - Ostrovsko 

5. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 5 Toužimsko - Tepelsko 

6. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 6 Bochovsko 

7. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 7 Žluticko 

 

kterými je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 

1. Nabídková cena dopravního výkonu v Kč/km s váhou dílčího hodnotícího kritéria 70 %, 

2. Nabídková cena variabilního dopravního výkonu s váhou dílčího hodnotícího kritéria 30 % 

 

- schvaluje dokumentaci nabídkového řízení na veřejnou zakázku: 

1. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 1 Chebsko   

2. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 2 Sokolovsko 

3. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 3 Nejdecko 

4. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 4 Karlovarsko - Ostrovsko 

5. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 5 Toužimsko - Tepelsko 

6. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 6 Bochovsko 

7. Krátkodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou – oblast 7 Žluticko 

 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Ing. Jan Bureš, DBA 

Ing. Dalibor Blažek 

Ing. Milan Novák 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Jan Mládek 

Ing. Vít Hromádko 
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Martin Hurajčík 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Patrik Pizinger 

Ing. Karel Jakobec 

Mgr. Vladimír Malý 

Ing. Andrea Černá 

Bc. Petr Vrba 

Ing. Alois Stránský 

Bc. Dana Ettlerová 

Ing. Tomáš Brtek 

Bc. Jana Matějková 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
65. Schválení smlouvy „Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 

mapy Karlovarského kraje“ se statutárním městem Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 928/08/22 
 

- schvaluje na základě žádosti statutárního města Karlovy Vary individuálně upravenou smlouvu  

pro zajištění předání podkladů pro tvorbu digitálně technické mapy Karlovarského kraje „Smlouva  

o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje“, souhlasí  

s případným zapracováním dalších připomínek statutárního města Karlovy Vary, pokud tyto nebudou  

v neprospěch Karlovarského kraje a nebudou měnit smlouvu podstatným způsobem 

 

- schvaluje uzavření smlouvy se statutárním městem Karlovy Vary 

 

- pověřuje podpisem smlouvy vedoucího odboru informatiky Ing. Jiřího Helikse 

 

Termín kontroly: 22.08.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       hejtman  ověřovatel 

           Karlovarského kraje 

 

 


