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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 92. jednání Rady Karlovarského kraje,  

které se uskutečnilo dne 11. srpna 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:40 do 9:47 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Mgr. Blažek, p. Pizinger, Mgr. Čermák,  

pí Haláková (celkem 6 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. arch. Franta, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, 

podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU.   

RK 929/08/22 

2. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 a č. 298/11/20 RK 930/08/22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Usnesení z 92. jednání RKK dne 11.08.2022 (mimo řádný termín) č. j. KK/1914/VZ/22 

 

11.08.2022  Strana 2 (celkem 3) 

 

A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- pí Markétu Monsportovou 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

1. Schválení výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“  

v rámci realizace projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19  

z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 929/08/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Dodávka sanitních 

vozidel RZP 2022“ 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka sanitních vozidel RZP 2022“ po marném 

uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem F D servis  

Praha, s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 18 679 500,00 Kč bez DPH (22 602 195,00 Kč  

vč. DPH) 

 

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

smlouvy s vybraným dodavatelem FD servis Praha, s.r.o., IČO 25710427 

 

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

dodavatelem F D servis Praha, s.r.o., IČO 25710427, s nabídkovou cenou 18 679 500,00 Kč bez DPH  

(22 602 195,00 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: zaří 2023 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
2. Změna usnesení č. ZK 297/11/20 a č. 298/11/20 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 930/08/22 
 

- bere na vědomí návrh na změnu úkolů funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti 

lázeňství a cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a přípravy pro čerpání finančních prostředků 

z Fondu pro spravedlivou transformaci, informačních technologií a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným  

a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu usnesení č. ZK 297/11/20 část A 

odrážka stanovuje odstavec 3 vypuštění textu "transformace regionu a přípravy pro čerpání finančních 

prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci" a změnu usnesení č. ZK 298/11/20 odrážka 3 vypuštění 

textu "transformace regionu a přípravu pro čerpání finančních prostředků z Fondu  

pro spravedlivou transformaci" 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.        Bc. Pavel Čekan v. r. 

       hejtman    ověřovatel 

           Karlovarského kraje 

 

 

 


