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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 93. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 22. srpna 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:45 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta (odchod v 09:11 hod.), Mgr. Blažek,  

p. Pizinger (odchod v 10:32 hod.), Mgr. Čermák, pí Haláková,  

Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Jakobec 

Omluveni:  Ing. Kulhánek 

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.08.2022 RK 931/08/22 

2. Rozpočtové změny RK 932/08/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 933/08/22 

4. Dofinancování rezerv odboru finančního RK 934/08/22 

5. Revokace usnesení č. RK 911/08/22 ze dne 08.08.2022 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 935/08/22 

6. Schválení pověřovacího aktu pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., 

financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027  

RK 936/08/22 

7. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 

zdravotnictví za I. pololetí roku 2022 

RK 937/08/22 

8. Pořízení vybavení v rámci akce „Realizace 2. dětské skupiny“ v objektu Dětského 

centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace - Výjimka z Pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

RK 938/08/22 

9. Pověřovací akty k projektům Karlovarské krajské nemocnice a.s., v rámci 

ReactEU - doplnění  

RK 939/08/22 

10. Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám za pomoc se zajištěním provozu 

KACPU Karlovarského kraje v období březen až červen 2022 

RK 940/08/22 
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11. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  staženo 

12. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí za I. pololetí roku 2022 

RK 941/08/22 

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ 

MACÍK, z.s., na odchytovou službu, záchrannou stanici volně žijících živočichů, 

domov pro stará a nemocná zvířata 

RK 942/08/22 

14. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

z Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče  

o zeleň 

RK 943/08/22 

15. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj 

- Živý kraj propagace turistické destinace" 

RK 944/08/22 

16. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Servisní podpora 

Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

RK 945/08/22 

17. Nominace členů pro účast na výměnném programu uhelných regionů  

s partnerským regionem Lipsko 

RK 946/08/22 

18. Rozhodnutí o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ 

RK 947/08/22 

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

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

zdroje vytápění v projektu číslo NZU_01_1509 

RK 948/08/22 

20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování 

dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci 

stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení 

vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření  

RK 949/08/22 

21. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

RK 950/08/22 

22. Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce 

Vokov – schválení realizace akce 

RK 951/08/22 

23. Schválení výjimky z předpisu rady kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi"  

– Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

RK 952/08/22 

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 1693/1  

v k.ú. Hazlov ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

RK 953/08/22 

25. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Hranice u Aše z majetku 

Karlovarského kraje do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků  

v k.ú. Hranice u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje  

RK 954/08/22 

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

do majetku obce Štědrá - pozemky p.p.č. 736/8 a p.p.č. 736/9 v k.ú. Štědrá 

RK 955/08/22 

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

do majetku města Aš - části pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše 

RK 956/08/22 

28. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v katastrálním 

území Dvory, pronajatého za účelem umístění kavárny "Srdcovka" 

RK 957/08/22 

29. Souhlas s ukončením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem 

Karlovy Vary a Karlovarským krajem dne 02.05.2003, jejímž předmětem  

je movitá věc – sousoší „Hudba“ umístěné v sídle Krajského úřadu  

Karlovarského kraje 

staženo 

30. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. VW Transporter 1,9 TDI kombi  

ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Dětskému domovu 

Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

RK 958/08/22 

31. Informace o výkupech pozemků pod komunikacemi v roce 2022 RK 959/08/22 

32. Darování 6 kusů topidel Meva Etna ve vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského 

kraje 

 

RK 960/08/22 
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33. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje  

– podprogram Inovační vouchery pro rok 2022 

RK 961/08/22 

34. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy  

v česko-saském regionu - informace o výsledku realizace projektu 

RK 962/08/22 

35. Odměna ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská 

agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace – 1. pololetí 2022 

RK 963/08/22 

36. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje RK 964/08/22 

37. Schválení dodatku č. 10 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace 

objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 965/08/22 

38. Odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

RK 966/08/22 

39. Odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - doktorské 

studium 

RK 967/08/22 

40. Projekt „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace RK 968/08/22 

41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta pedagogická 

RK 969/08/22 

42. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita  

v Plzni, Fakulta ekonomická 

RK 970/08/22 

43. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2022 do 31. července 2022 

RK 971/08/22 

44. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2022 – stav k 31. červenci 2022 

RK 972/08/22 

45. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a The Duke of Edinburghs 

International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. 

RK 973/08/22 

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

Karlovarského kraje na 56. Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka 2022 

RK 974/08/22 

47. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

RK 975/08/22 

48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Krajská Rada seniorů 

Karlovarského kraje z.s., na podporu projektu "Babička roku 2022 - Krajské kolo 

soutěže" 

RK 976/08/22 

49. Odměna k životnímu jubileu Ing. Pavlu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace  

RK 977/08/22 

50. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory  

v Hranicích, příspěvková organizace    

RK 978/08/22 

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

dobrovolnictví pro rok 2022 

RK 979/08/22 

52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - organizace Centrum  

pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s., na investiční podporu terénní 

sociální služby osobní asistence – nákup vozidla a flexi rampy  

RK 980/08/22 

53. Návrh Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2022, o vymezení úseků silnic III. třídy, 

na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

RK 981/08/22 

54. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace závazku veřejné služby 

autobusovým dopravcům  

RK 982/08/22 

55. Projekty "Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje", 

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 – informace k aktuálnímu stavu projektů 

RK 983/08/22 

56. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje v důsledku vysokých cen pohonných hmot 

RK 984/08/22 
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57. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

obnovy stávajících dopravních hřišť 

RK 985/08/22 

58. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary, p. o., na pořízení potřebného vybavení a služeb  

před začátkem školního roku 2022/2023 

RK 986/08/22 

59. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, použití fondu investic a ponechání 

prostředků za likvidaci šrotu příspěvkové organizaci Školní statek a krajské 

středisko ekologické výchovy Cheb, p. o., v souvislosti s investiční akcí "Bourání 

objektu bývalého kravína" 

RK 987/08/22 

60. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a převod finančních prostředků  

z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov 

Mariánské Lázně a Aš, p. o., na financování akce "Rekonstrukce stávající plynové 

kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, 

Mariánské Lázně" 

RK 988/08/22 

61. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2022 RK 989/08/22 

62. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 RK 990/08/22 

63. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření 

příspěvkovým organizacím 

RK 991/08/22 

64. Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení RK 992/08/22 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s. RK 993/08/22 

66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 994/08/22 

67. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty 

lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství  

RK 995/08/22 

68. Žádost o výjimku z čl. IX. předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" - zadání veřejné zakázky na zpracování textů a obrazové přílohy  

do publikace "Císařské lázně v Karlových Varech" přímým oslovením dodavatele 

RK 996/08/22 

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

v Nejdku“ registrační číslo projektu 013D313003001 – Schválení výsledku 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby domova se 

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

RK 997/08/22 

70. Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – zrušení zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku Domov pro seniory v Perninku, zhotovení projektové dokumentace, 

výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta  

RK 998/08/22 

71. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních 

služeb 

RK 999/08/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Víta Hromádko 

- Bc. Pavla Čekana 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
58.  Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., na pořízení potřebného vybavení a služeb před začátkem školního roku 

2022/2023 

59. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, použití fondu investic a ponechání prostředků  

za likvidaci šrotu příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické 

výchovy Cheb, p. o., v souvislosti s investiční akcí "Bourání objektu bývalého kravína" 

60.  Poskytnutí příspěvku do fondu investic a převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.,  

na financování akce "Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské 

Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně" 

61.  Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2022 

62. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 

63.  Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

64.  Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení 

65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s. 

66.  Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

67.  Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty lékařských 

fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství 

68.  Žádost o výjimku z čl. IX. předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání 

veřejné zakázky na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně  

v Karlových Varech" přímým oslovením dodavatele 

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

registrační číslo projektu 013D313003001 – Schválení výsledku zadávacího řízení  

na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ pro 1. etapu projektu 

70.  Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

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

činnosti a autorského dozoru projektanta 

71. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 
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Staženo z programu: 

  

11.  Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu 

29. Souhlas s ukončením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary 

a Karlovarským krajem dne 02.05.2003, jejímž předmětem je movitá věc – sousoší „Hudba“ 

umístěné v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 
 

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.08.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 931/08/22 
 

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

k datu 22.08.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 
 

2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 932/08/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 381/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 90.750 Kč z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU 

Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na pořízení energetického posudku, povinné 

přílohy k žádosti o dotaci z výzvy Národního plánu obnovy, k připravovanému projektu Humanizace 

sociální služby Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku – 2. etapa 

 

Rozpočtovou změnu č. 382/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj České republiky v celkové výši 213.419,09 Kč (podíl SR), z toho investiční dotace ve výši 

189.417,90 Kč (7.698,35 EUR) a neinvestiční dotace ve výši 24.001,19 Kč (975,46 EUR), na financování 

projektu Žula a voda (č. projektu 307) realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Finanční prostředky budou zapojeny  

do rozpočtu projektů EU Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov. 

 

Rozpočtovou změnu č. 383/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 101.398 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

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

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola Ostrov na dofinancování prostředků 

na uskutečnění výjezdního semináře leadershipu sborovny a pořízení licence Leader In Me 

 

Rozpočtovou změnu č. 384/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 132.600 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Výzvy na podporu 

ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2022. Finanční 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje a jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou 

Karlovarským krajem Střední pedagogickou školu, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary  

na projekt Hudební festival středních pedagogických škol 2022. 
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Rozpočtovou změnu č. 385/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 140.000 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru 

bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje a přesun ve výši ± 70.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje 

do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná 

střední škola technická a ekonomická Sokolov do fondu investic na realizaci krajského projektu 

Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.   

 

Rozpočtovou změnu č. 386/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 109.865.367 Kč z důvodu přidělení neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva dopravy České republiky určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje na kompenzace 

dopravcům ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 387/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 130.680 Kč do rozpočtu 

kapitálových výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na pořízení  

3 kusů autonomních sčítačů provozu na cyklostezkách 

 

Rozpočtovou změnu č. 388/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.985.223 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na zajištění prostředků na dofinancování  

tzv. přímých výdajů ve školství v roce 2022. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na platy  

pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance a budou poskytnuty formou navýšení 

provozního příspěvku příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem v oblasti školství: 

• Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary ve výši 2.183.533 Kč 

• Základní umělecké škole Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou ve výši 343.818 Kč 

• Základní a střední škole Karlovy Vary ve výši 457.872 Kč 

 

Rozpočtovou změnu č. 389/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 207.614,20 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb 

k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně. 

 

Rozpočtovou změnu č. 390/2022 

- přesun běžných rozpočtových prostředků ve výši ± 1.025.000 Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů 

tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investičního příspěvku zřízeným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na rekonstrukci tělocvičen a venkovních školních hřišť,  

a to ve výši 400.000 Kč Obchodní akademii, vyšší odborná škole cestovního ruchu a jazyková škole  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, ve výši 300.000 Kč Gymnáziu Cheb a ve výši  

325.000 Kč Integrované střední škole Cheb.  

 

Rozpočtovou změnu č. 391/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 4.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým 

znakem 33353 (přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové 

organizace zřizované obcí v oblasti školství Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, na základě 

zjištění pochybení u použití prostředků na úhradu periodických prohlídek zaměstnanců v roce 2021. 

Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
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Rozpočtovou změnu č. 392/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.814.398,39 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. 393/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši 550.000 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář 

ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje z položky 5021 ostatní osobní výdaje na položku 5179 

ostatní nákupy jinde nezařazené. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek na dopravu  

pro zaměstnance Krajského úřadu Karlovarského kraje, který by se měl začít poskytovat od 1. září 2022. 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 933/08/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 8. 2022 u projektů spolufinancovaných z EU 

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Dofinancování rezerv odboru finančního 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 934/08/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu č. 394/2022  

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 120.000.000 Kč zapojením vyšších daňových 

příjmů kraje ze sdílených daní do rezerv rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, z toho částka ve výši 100.000.000 Kč do neinvestičních rezerv a částka ve výši 20.000.000 Kč  

do investičních rezerv 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Revokace usnesení č. RK 911/08/22 ze dne 08.08.2022 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 935/08/22 
 

- ruší usnesení č. RK 911/08/22 ze dne 08.08.2022 ve znění:  

- 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 

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 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít 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 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 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 2012/21/EU k výkonu služby 

obecného hospodářského zájmu, a to pro případ, že vyhlášená výzva bude požadovat vydání pověřovacího 

aktu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje,  

Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu dle předchozího bodu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
6. Schválení pověřovacího aktu pro projekt společnosti DOP – HC s.r.o., financovaného  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 936/08/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí žádost společnosti 

DOP – HC s.r.o., o vydání  pověřovacího aktu pro projekt financovaný z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021 – 2027 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřovací akt pro projekt 

společnosti DOP – HC s.r.o., financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu  

2021 – 2027, v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu,  

a to pro případ, že vyhlášená výzva bude požadovat vydání pověřovacího aktu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit hejtmana Karlovarského kraje, 

Ing. Petra Kulhánka, podpisem pověřovacího aktu dle předchozího bodu 
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Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
7. Odměny ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví  

za I. pololetí roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 937/08/22 
 

- stanovuje odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2022  

v částkách dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
8. Pořízení vybavení v rámci akce „Realizace 2. dětské skupiny“ v objektu Dětského centra Karlovy 

Vary, příspěvkové organizace - Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 938/08/22 
 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na pořízení vybavení na akci  

„Realizace 2. dětské skupiny“ v objektu Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, na adrese 

Zítkova 1267/4, PSČ 360 01 Karlovy Vary, ve smyslu přímého zadání veřejné zakázky dodavateli  

LOKKI International s.r.o., IČO 26349531, se sídlem Raisova 860, 332 02 Starý Plzenec za cenu 

849.753,70 Kč bez DPH (tj. 1.028.202 Kč vč. DPH) 

 

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

Dětské centrum Karlovy Vary, p. o., ve výši 276.098 Kč a jejich použití na akci „Realizace 2. dětské 

skupiny“ 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Dětského centra Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
9. Pověřovací akty k projektům Karlovarské krajské nemocnice a.s. v rámci ReactEU - doplnění  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 939/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Doplnění pověřovacího aktu 

k projektu s původním názvem „Zdravotnická technika ReactEU Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– projekt A“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, v části názvů 

jednotlivých projektů, a to na projekty s názvy „Zdravotnická technika ReactEU - Karlovy Vary,  

projekt I“ a „Zdravotnická technika ReactEU - Cheb, projekt II“, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Doplnění pověřovacího aktu 

k projektu s původním názvem „Zdravotnická technika ReactEU Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– projekt C“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, v části názvu 

projektu, a to na projekt s názvem „Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře“, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje,  

Ing. Petra Kulhánka, podpisem doplnění k pověřovacím aktům dle předchozích bodů 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

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

 

 
10. Poskytnutí finančního daru fyzickým osobám za pomoc se zajištěním provozu KACPU 

Karlovarského kraje v období březen až červen 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 940/08/22 
 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 378/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na poskytnutí finančních darů fyzickým osobám za pomoc se zajištěním provozu KACPU 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru fyzickým osobám dle návrhu jako podporu Karlovarského kraje 

za pomoc se zajištěním fungování KACPU Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje  

za pomoc se zajištěním fungování KACPU Karlovarského kraje s fyzickými osobami dle návrhu 

 

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

 

 
11. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
12. Přehled o vyjadřování Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí  

za I. pololetí roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 941/08/22 
 

- bere na vědomí informaci o vyjadřování se za Karlovarský kraj v procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí v I. pololetí roku 2022 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s.,  

na odchytovou službu, záchrannou stanici volně žijících živočichů, domov pro stará a nemocná 

zvířata 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 942/08/22 
 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ  

MACÍK, z.s., na odchytovou službu, záchrannou stanici volně žijících živočichů, domov pro stará  

a nemocná zvířata dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku OSTROVSKÝ 

MACÍK, z.s., na odchytovou službu, záchrannou stanici volně žijících živočichů, domov pro stará  

a nemocná zvířata dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace spolku OSTROVSKÝ MACÍK, z.s., na odchytovou službu, záchrannou stanici volně 

žijících živočichů, domov pro stará a nemocná zvířata 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
14. Žádosti o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu  

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 943/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost obce Hájek o změnu 

charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence  

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň v roce 2021 na projekt "Ošetření aleje stromů v Hájku" 

z investiční na neinvestiční 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost města Krásno  

o změnu charakteru poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň v roce 2021 na projekt "Výchovný řez ovocné aleje  

na rozhlednu" z investiční na neinvestiční 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

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

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

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

hejtmana, podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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15. Závěrečná zpráva o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj 

propagace turistické destinace" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 944/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu  

o naplnění podmínek udržitelnosti projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace", 

která je uvedena v důvodové zprávě tohoto materiálu 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
16. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační 

infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 945/08/22 
 

- 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 

"Servisní podpora Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku "Servisní podpora Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 5.000.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační infrastruktury 

Karlovarského kraje (KIKK)" 

 

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

"Servisní podpora Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)": 

• O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO 60193336 

• Anect a. s., Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 25313029  

• Autocont a. s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697  

• Alternetivo s. r. o., Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČO 25098314 

• AZ systémy s. r. o., Spádová 43, Vysoká, 362 63 Karlovy Vary, IČO 27974944 

 

- schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Mgr. Dalibor Blažek 

Marek Rolenc 

Ing. Zora Bolková 
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náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Jindřich Čermák 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Lukáš Zykán 

Michal Šťovíček 

Ing. Jaroslav Mišner 

Ing. Jiří Heliks 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
17. Nominace členů pro účast na výměnném programu uhelných regionů s partnerským regionem 

Lipsko 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 946/08/22 
 

- souhlasí, aby se jmenovaní zástupci za Karlovarský kraj zúčastnili výměnného programu uhelných 

regionů s partnerským regionem Lipsko 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana a Ing. Šimona Barcziho, MDP, předsedu 

Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie,  

podpisem Memoranda o porozumění 

 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
18. Rozhodnutí o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 947/08/22 
 

- souhlasí se stažením projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ ze seznamu 

strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace s tím, že aktivity původně 

plánované v daném projetu budou realizovány v rámci stávajících implementačních a organizačních 

struktur Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje odbor řízení projektů realizací dílčích kroků souvisejících se stažením projektu „Agentura 

pro transformaci Karlovarského kraje“ ze seznamu strategických projektů Operačního programu 

Spravedlivá transformace, zejména ve vazbě na informování Ministerstva životního prostředí a Regionální 

stálé konference Karlovarského kraje a zároveň ve vazbě na předprojektovou přípravu projektu, 

realizovanou jako samostatný projekt z Národního programu  Životního prostředí, Výzva  

č. OPST PP-1/2021 

 

- souhlasí s tím, aby byl projekt „Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K“ nadále připravován jako 

strategický projekt Operačního programu Spravedlivá transformace, s možností dílčích doplnění/ úprav  

ve vazbě na stažení projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ 
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Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - změna zdroje vytápění v projektu  

číslo NZU_01_1509 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 948/08/22 
 

- schvaluje žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. NZU_01_1509 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace  

na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště 

Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 949/08/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky Zpracování dokumentace  

na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště  

Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření, kdy jako 

nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., 

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, IČO 06943187, s celkovou smluvní cenou v předpokládané výši  

11 111 111,00 Kč bez DPH (tj. 13 444 444,31 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení  

RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření  

a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1, dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení 

RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření  

a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení, s vybraným dodavatelem SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8,  

158 00 Praha 5, IČO 06943187, s cenou: 

- za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výši 9 099 177,00 Kč bez DPH 

(11 010 004,17 Kč včetně DPH); a 

- hodinové sazby za součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na stavební práce ve výši  

450,00 Kč bez DPH (544,50 Kč včetně DPH) do maximální výše 100 účtovatelných hodin; a 

- za měsíc zajištění společného datového prostředí ve výši 59 000,00 Kč bez DPH (71 390,00 Kč  

včetně DPH) po dobu trvání projektových prací; a 

- hodinové sazby za autorský dozor ve výši 450,00 Kč bez DPH (544,50 Kč včetně DPH),  

a to do maximální úhrady ve výši max. 8 % z ceny za zpracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti; 

tj. s celkovou smluvní cenou v předpokládané výši 11 111 111,00 Kč bez DPH (tj. 13 444 444,31 Kč 

včetně DPH) 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem 

společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, IČO 06943187 
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy  

s vybraným dodavatelem společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, 

IČO 06943187 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
21. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 950/08/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní 

systém na dodávku kancelářského papíru" 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
22. Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov  

– schválení realizace akce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 951/08/22 
 

- bere na vědomí informaci ohledně přípravy investiční akce: Náprava eroze vodního toku řeky Ohře 

podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov 

 

- schvaluje použití finančních prostředků ve výši 2.500.000 Kč na úhradu realizace akce: Náprava eroze 

vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov 

 

- ukládá odboru investic připravit výběrové řízení na investiční akci: Náprava eroze vodního toku řeky 

Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov a následně realizovat investiční akci 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 376/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.500.000 Kč  

v rámci rozpočtu Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje z kapitálových na běžné výdaje. 

Jedná se o přesun prostředků na novou akci Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky  

v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov. 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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23. Schválení výjimky z předpisu rady kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" – Havarijní oprava střechy 

Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 952/08/22 
 

- schvaluje výjimku z čl. X předpisu rady kraje PR č. 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" spočívající v přímém zadání veřejné zakázky 

„Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského 

kraje“ dodavateli PRO URBAN, s.r.o., se sídlem Prunéřov 389, Kadaň, PSČ 432 01, za cenu  

4.195.515,57 Kč bez DPH (5.076.573,84 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje návrh smlouvy o dílo: „Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary  

a budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje“ s dodavatelem PRO URBAN, s.r.o. 

 

- pověřuje Ing. Tomáše Brtka podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Havarijní oprava střechy 

Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje“ s dodavatelem  

PRO URBAN, s.r.o., se sídlem Prunéřov 389, Kadaň, PSČ 432 01, s nabídkovou cenou 4.195.515,57 Kč 

bez DPH, (5.076.573,84 Kč včetně DPH) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu 379/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.181.572,42 Kč  

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

výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na novou akci Havarijní oprava střechy 

Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy „A“ krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 1693/1 v k.ú. Hazlov  

ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 953/08/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: "II/213 

Modernizace silnice Hazlov", jejímž předmětem je závazek k provedení stavby plynárenského zařízení 

PREL, Hazlov, Plynovod a přípojka, č. stavby EVIS: 8800107364, včetně jeho součástí, příslušenství, 

opěrných a vytyčovacích bodů na budoucím služebném pozemku p.p.č. 1693/1 v k.ú. a obci Hazlov,  

a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat  

na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný 

pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., formou smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako budoucí povinný na straně jedné), a společností 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou 

na základě plné moci společností GasNet Služby, s.r.o. (jako budoucí oprávněný na straně druhé) 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

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

kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
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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 

 

 
25. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Hranice u Aše z majetku Karlovarského kraje 

do majetku města Hranice a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hranice u Aše z majetku města 

Hranice do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 954/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3872/33 o výměře 59 m2, 

p.p.č. 3872/34 o výměře 1051 m2, p.p.č. 3872/35 o výměře 8 m2, p.p.č. 3872/36 o výměře 63 m2, p.p.č. 

3872/37 o výměře 130 m2, p.p.č. 3872/38 o výměře 32 m2, p.p.č. 3872/39 o výměře 18 m2, p.p.č. 3872/40 

o výměře 161 m2 p.p.č. 3872/41 o výměře 15 m2, p.p.č. 3872/42 o výměře 567 m2, p.p.č. 3872/43  

o výměře 347 m2, p.p.č. 3872/44 o výměře 132 m2, p.p.č. 3872/45 o výměře 4 m2, p.p.č. 3872/46  

o výměře 63 m2, p.p.č. 3872/47 o výměře 177 m2, p.p.č. 3872/48 o výměře 111 m2, p.p.č. 3872/49  

o výměře 20 m2, p.p.č. 3872/50 o výměře 1 m2, p.p.č. 3872/52 o výměře 7 m2, p.p.č. 3872/22 o výměře  

5 m2, p.p.č. 3872/23 o výměře 3 m2, p.p.č. 3872/24 o výměře 139 m2, p.p.č. 3872/26 o výměře 14 m2, 

p.p.č. 3872/27 o výměře 11 m2, p.p.č. 3872/29 o výměře 17 m2, p.p.č. 3872/30 o výměře 2 m2,  

p.p.č. 3872/31 o výměře 10 m2, p.p.č. 3872/32 o výměře 10 m2, p.p.č. 3872/53 o výměře 26 m2,  

p.p.č. 3889/14 o výměře 4 m2 a p.p.č. 3889/15 o výměře 9 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice 

konkrétnímu zájemci městu Hranice, 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 Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961  

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 3872/33 o výměře 59 m2, p.p.č. 3872/34 o výměře 1051 m2, p.p.č. 3872/35 o výměře 8 m2,  

p.p.č. 3872/36 o výměře 63 m2, p.p.č. 3872/37 o výměře 130 m2, p.p.č. 3872/38 o výměře 32 m2,  

p.p.č. 3872/39 o výměře 18 m2, p.p.č. 3872/40 o výměře 161 m2 p.p.č. 3872/41 o výměře 15 m2,  

p.p.č. 3872/42 o výměře 567 m2, p.p.č. 3872/43 o výměře 347 m2, p.p.č. 3872/44 o výměře 132 m2,  

p.p.č. 3872/45 o výměře 4 m2, p.p.č. 3872/46 o výměře 63 m2, p.p.č. 3872/47 o výměře 177 m2,  

p.p.č. 3872/48 o výměře 111 m2, p.p.č. 3872/49 o výměře 20 m2, p.p.č. 3872/50 o výměře 1 m2,  

p.p.č. 3872/52 o výměře 7 m2, p.p.č. 3872/22 o výměře 5 m2, p.p.č. 3872/23 o výměře 3 m2,  

p.p.č. 3872/24 o výměře 139 m2, p.p.č. 3872/26 o výměře 14 m2, p.p.č. 3872/27 o výměře 11 m2,  

p.p.č. 3872/29 o výměře 17 m2, p.p.č. 3872/30 o výměře 2 m2, p.p.č. 3872/31 o výměře 10 m2,  

p.p.č. 3872/32 o výměře 10 m2, p.p.č. 3872/53 o výměře 26 m2, p.p.č. 3889/14 o výměře 4 m2  

a p.p.č. 3889/15 o výměře 9 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice konkrétnímu zájemci městu Hranice, 

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 Hranice,  

se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako obdarovaný na straně druhé),  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité 

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

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do majetku města Hranice, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 

p.p.č. 1903/22 o výměře 6 m2, p.p.č. 3889/17 o výměře 1 m2 a p.p.č. 3889/18 o výměře 1 m2  

v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem  

U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

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

do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce 

Štědrá - pozemky p.p.č. 736/8 a p.p.č. 736/9 v k.ú. Štědrá 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 955/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 736/8 o výměře 182 m2  

a p.p.č. 736/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Štědrá konkrétnímu zájemci obci Štědrá, 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 Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43,  

PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (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 obce Štědrá,  

dle návrhu 

 

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

p.p.č. 736/8 o výměře 182 m2 a p.p.č. 736/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Štědrá konkrétnímu zájemci 

obci Štědrá, 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 Štědrá, 

se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČO 00255041 (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 obce Štědrá, 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 

 

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

Aš - části pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 956/08/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1399, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 335-37/2022 z původního pozemku p.p.č. 1399 a označena jako pozemek  

p.p.č. 1424 o výměře 41 m2, a část pozemku p.p.č. 1399, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 336-39/2022 z původního pozemku p.p.č. 1399 a označena jako pozemek p.p.č. 1425 o výměře 94 m2,  

v k.ú. Vernéřov u Aše a obci Aš konkrétnímu zájemci městu Aš, 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 Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 

Aš, IČO 00253901 (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 Aš, dle návrhu 

 

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

pozemku p.p.č. 1399, která byla oddělena geometrickým plánem č. 335-37/2022 z původního pozemku 

p.p.č. 1399 a označena jako pozemek p.p.č. 1424 o výměře 41 m2, a části pozemku p.p.č. 1399, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 336-39/2022 z původního pozemku p.p.č. 1399 a označena jako 

pozemek p.p.č. 1425 o výměře 94 m2, v k.ú. Vernéřov u Aše a obci Aš konkrétnímu zájemci městu Aš,  

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 Aš, se sídlem 

Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČO 00253901 (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 Aš, 

dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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28. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku v katastrálním území Dvory, 

pronajatého za účelem umístění kavárny "Srdcovka" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 957/08/22 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě evidenční číslo KK02915/2021 ze dne 08.07.2021  

ve znění dodatku č. 1 ev. č. KK02915/2021/1 ze dne 05.01.2022, uzavřené mezi Karlovarským krajem  

a panem Jaroslavem Pejsarem, osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, se sídlem  

xxxxx, IČO 88657159, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
29. Souhlas s ukončením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary  

a Karlovarským krajem dne 02.05.2003, jejímž předmětem je movitá věc – sousoší „Hudba“ 

umístěné v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
30. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. VW Transporter 1,9 TDI kombi ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 958/08/22 
 

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

vozidla zn. VW Transporter 1,9 TDi kombi, RZ 2K3 0748, rok výroby 2007, v pořizovací hodnotě 

788.208,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem 

Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemkyní xxxxx, 

xxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 27.350,00 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 27.350,00 Kč získané prodejem nepotřebného 

vozidla, specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

- ukládá řediteli Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, PhDr. Milanu 

Molcovi, uzavřít kupní smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, podpisem kupní 

smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

PhDr. Milan Molec, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Karlovy Vary  

a Ostrov 
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31. Informace o výkupech pozemků pod komunikacemi v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 959/08/22 
 

- bere na vědomí informaci o výkupech pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, realizovaných 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v roce 2022, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
32. Darování 6 kusů topidel Meva Etna ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České 

republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 960/08/22 
 

- schvaluje darování šesti kusů topidel Meva Etna v celkové pořizovací hodnotě 26.579,00 Kč  

ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČO  70883611, 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 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
33. Schválení výsledku programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram Inovační vouchery 

pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 961/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu „Program 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ v celkové výši 680 000 Kč dle návrhu 

 

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

dotačního programu „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ dle návrhu 

 

- pověřuje 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 „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
34. Projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském 

regionu - informace o výsledku realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 962/08/22 
 

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

realizace projektu „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském 

regionu“ 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
35. Odměna ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace – 1. pololetí 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 963/08/22 
 

- stanovuje odměnu ředitelce organizace Agentura projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace a řediteli organizace Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, příspěvková organizace, ve výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
36. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 964/08/22 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Císařské lázně za první pololetí roku 2022 ve finanční 

výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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37. Schválení dodatku č. 10 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu 

Císařských lázní, Karlovy Vary" v rámci akce "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 965/08/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 10 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace 

stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN 

GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 

280 02 Kolín, IČO 28169522, a společník Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8, IČO 00014915), dle návrhu za předpokladu, že Karlovarský kraj zapracuje případné připomínky 

sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 10 ke Smlouvě  

o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby "Revitalizace objektu Císařských lázní, 

Karlovy Vary" se „Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“ (vedoucí společník 

GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČO 28169522, a společník 

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915), a to v elektronické 

verzi 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
38. Odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského 

kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 966/08/22 
 

- bere na vědomí žádost xxxxx o odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

- schvaluje odložení zahájení plnění závazku xxxxx v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí stipendia ze Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva mezi Karlovarským krajem 

a příjemcem stipendia xxxxx, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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39. Odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského 

kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - doktorské studium 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 967/08/22 
 

- bere na vědomí žádost xxxxx o odložení zahájení plnění závazku v rámci Stipendijního (dotačního) 

programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

- schvaluje odložení zahájení plnění závazku xxxxx v rámci Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva, a to do doby ukončení doktorského 

studijního programu "Stavební obnova památek" na Českém vysokém učení technickém  

v Praze, Fakultě stavební, ke kterému byl přijat od 1. 9. 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
40. Projekt „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 968/08/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony 4“ Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, MBA, ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu „Šablony 4“ 

 

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

na projekt „Šablony 4“ Gymnázium Cheb, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony 4“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony 4“ ve výši 2.525.355 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Gymnázia Cheb, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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41. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

pedagogická 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 969/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši  

1.000.000 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů ve druhém ročníku studijního programu 

učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji formou celoživotního vzdělávání realizovaného 

Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni na pracovišti v Chebu, včetně uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) ve výši 

685.897 Kč na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů v prvním a druhém ročníku studijního 

programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji v kombinované formě studia 

realizovaného Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni na pracovišti v Chebu,  

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 

 

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

ekonomická 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 970/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni (IČO 49777513) na akademický 

rok 2022/2023 ve výši 2.500.000 Kč, na úhradu provozních nákladů a vzdělávacích aktivit chebského 

pracoviště Fakulty ekonomické v Chebu a realizaci propagačních aktivit spojených s třetí rolí fakulty, 

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 

 

 
43. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2022 do 31. července 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 971/08/22 
 

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

o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském 
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kraji za období od 1. ledna 2022 do 31. července 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
44. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022  

– stav k 31. červenci 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 972/08/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rozpis rozpočtu 

přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2022 – stav k 31. červenci 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
45. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a The Duke of Edinburghs International 

Award Czech Republic Foundation, o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 973/08/22 
 

- schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a The Duke of Edinburghs 

International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., dle návrhu 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem memoranda 

 

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

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

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

na 56. Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 974/08/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. číslo KK01645/2022 dle návrhu 
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- pověřuje 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 KK01645/2022 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
47. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních 

služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 975/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb  

s celostátní a nadregionální působností v roce 2022 v celkové výši 142.920 Kč dle návrhu v příloze č. 2 

 

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

dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností dle návrhu v příloze č. 3 

 

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

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb  

s celostátní a nadregionální působností dle návrhu v příloze č. 2 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Krajská Rada seniorů Karlovarského 

kraje z.s. na podporu projektu "Babička roku 2022 - Krajské kolo soutěže" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 976/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Krajská Rada 

seniorů Karlovarského kraje z.s., IČO 11687797, na podporu projektu "Babička roku 2022 - Krajské kolo 

soutěže" ve výši ± 70.000 Kč 

 

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

kraje Krajská Rada seniorů Karlovarského kraje z.s., IČO 11687797, na podporu projektu "Babička roku 

2022 - Krajské kolo soutěže" ve výši ± 70.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 374/2022 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru  

v celkové částce ± 70.000 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro Krajskou Radu 

seniorů Karlovarského kraje z.s., na akci Babička roku 2022 – Krajské kolo soutěže. 
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- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, podpisem 

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

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
49. Odměna k životnímu jubileu Ing. Pavlu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 977/08/22 
 

- schvaluje odměnu k životnímu jubileu Ing. Pavlu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace Domov  

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, ve výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
50. Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích, 

příspěvková organizace    

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 978/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 15 ke zřizovací 

listině Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 15 ke zřizovací listině Domova pro seniory  

v Hranicích, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského 

kraje 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
51. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví  

pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 979/08/22 
 

- schvaluje 

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

na podporu dobrovolnictví žadatelům uvedeným v příloze 2 
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- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 4 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, pana Mgr. Roberta Pisára, podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
52. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - organizace Centrum pro zdravotně 

postižené Karlovarského kraje, o.p.s., na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence 

– nákup vozidla a flexi rampy  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 980/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského 

kraje, o.p.s., IČO 26594307, na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence - nákup vozidla  

a flexi rampy ve výši 350 000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace organizaci Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského 

kraje, o.p.s., IČO 26594307, na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence - nákup vozidla 

a flexi rampy ve výši 350 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje 

pro oblast sociálních věcí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit žádost organizace Centrum pro zdravotně postižené 

Karlovarského kraje, o.p.s., IČO 26594307, na investiční podporu terénní sociální služby osobní asistence 

- nákup vozidla a flexi rampy na nejbližší jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
53. Návrh Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2022, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých  

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 981/08/22 
 

- schvaluje Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2022, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se  

pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zveřejnit Nařízení 

Karlovarského kraje č. 1/2022 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů 
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Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
54. Mimořádné vyplacení zálohy úhrady kompenzace závazku veřejné služby autobusovým 

dopravcům  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 982/08/22 
 

- souhlasí s vyplacením mimořádných záloh dopravcům Autobusy Karlovy Vary, a.s.,  

BUS LIGNETA a.s., Cvinger bus s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., PECHOČIAKOVÁ  

- ZEPRA, s.r.o. a VV autobusy s.r.o., zajišťujícím dopravní obslužnost území Karlovarského kraje  

na základě smlouvy o závazku veřejné služby za účelem zajištění cash flow pro úhradu zvýšených nákladů 

na pohonné hmoty, a to tak, že v termínu od 22.08. do 09.09.2022 budou těmto dopravcům vyplaceny 

mimořádné zálohy za měsíc listopad a za měsíc prosinec roku 2022 

 

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

vyplacení mimořádných záloh dopravcům Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., Cvinger  

bus s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o. a VV autobusy s.r.o., 

za měsíc listopad a za měsíc prosinec roku 2022 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
55. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje", registrační 

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 – informace k aktuálnímu 

stavu projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 983/08/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
56. Navýšení kompenzace autobusovým dopravcům na zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje v důsledku vysokých cen pohonných hmot 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 984/08/22 
 

- schvaluje uzavření dodatků s Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., Cvinger bus s.r.o., 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o. a VV autobusy s.r.o., o navýšení 

kompenzace na pokrytí zvýšených výdajů na pohonné hmoty ve výši 21.423.214 Kč, pod podmínkou 
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schválení Rozpočtové změny č. 380/2022 Zastupitelstvem Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, neuvolněného zastupitele, podpisem dodatků s Autobusy Karlovy 

Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., Cvinger bus s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., 

PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o. a VV autobusy s.r.o., o navýšení kompenzace na pokrytí zvýšených 

výdajů na pohonné hmoty dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu č. 380/2022   

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 21.423.214 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje na dofinancování autobusové dopravní obslužnosti 

v důsledku vysokých cen pohonných hmot 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
57. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících 

dopravních hřišť 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 985/08/22 
 

- schvaluje 

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

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným v příloze 2 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedeným v příloze 3 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 5 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
58. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., na pořízení potřebného vybavení a služeb před začátkem školního roku 

2022/2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 986/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola 

Karlovy Vary, p. o., ve výši 360.000 Kč na nákup nábytku, routerů, napájecích stanic a dalšího potřebného 

vybavení a služeb před začátkem školního roku 2022/2023 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 395/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 360.000 Kč z toho z rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 160.000 Kč a z kapitoly příspěvky cizím subjektům téhož odboru ve výši 

200.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci zřizované Karlovarským krajem Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o., na nákup 

nábytku, routerů, napájecích stanic a dalšího potřebného vybavení a služeb před začátkem školního roku 

2022/2023. 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
59. Poskytnutí příspěvku do fondu investic, použití fondu investic a ponechání prostředků  

za likvidaci šrotu příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy 

Cheb, p. o., v souvislosti s investiční akcí "Bourání objektu bývalého kravína" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 987/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Školní statek a krajské 

středisko ekologické výchovy Cheb, p. o., ve výši 770.000 Kč na dofinancování akce "Bourání objektu 

bývalého kravína" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 396/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 770.000 Kč  

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

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

příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Školní statek  

a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o., na dofinancování akce "Bourání objektu bývalého 

kravína" 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické 

výchovy Cheb, p. o., ve výši 768.580,30 Kč na dofinancování akce "Bourání objektu bývalého kravína" 

 

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 1.066.753 Kč příspěvkové organizaci Školní statek 

a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o., které získala při likvidaci železného šrotu při realizaci 

akce "Bourání objektu bývalého kravína" a jejich použitím na dofinancování této akce 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
60. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a převod finančních prostředků z rezervního fondu  

do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o., na financování 

akce "Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš p. o., 

Palackého 191/101, Mariánské Lázně" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 988/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské 

Lázně a Aš, p. o., ve výši 220.000 Kč na akci "Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov 

Mariánské Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně" 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 375/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 220.000 Kč  

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

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

příspěvku do fondu investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Dětský domov 

Mariánské Lázně a Aš, p. o., na financování akce „Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov 

Mariánské Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně “ 

 

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

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o., ve výši 218.981,45 Kč a jejich použití na financování akce 

"Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, 

Mariánské Lázně " 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
61. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 989/08/22 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.06.2022: 

 

 3  příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem 

 1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila s vyrovnaným výsledkem 

hospodaření, 1 organizace vykázala ztrátu 

 9 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 3 organizace vykázaly ztrátu 

 3 příspěvkové organizace v oblasti kultury hospodařily se ziskem, 4 organizace vykázaly ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů vykázala ztrátu 

 2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem 

 23 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 8 organizací vykázalo ztrátu 

 

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.06.2022 

 

- ukládá ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací, jejichž výsledek hospodaření neodpovídá 

plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2022 nebyl záporný: 

 

 Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. 

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

 Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK 

 Císařské lázně, p. o. 

 Integrovaná střední škola Cheb, p. o. 

 Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o. 

 Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

ředitelé příspěvkových organizací,  
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62. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 990/08/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.09.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
63. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým 

organizacím 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 991/08/22 
 

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

nulových zůstatkových hodnotách, svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím: 

 

1. Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 449/2,  

353 25 Mariánské Lázně: 

- inv.č. 00121 – kopírovací stroj Lanier LD120d (Ricoh), rok pořízení 2006, pořizovací cena  

118.268,00 Kč. 

 

2. Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace,  

se sídlem Perninská 975, 362 21 Nejdek: 

- inv.č. 500128 – transformační stanice 22/0,4 kV – technologie, rok pořízení 2018, pořizovací cena 

510.136,00 Kč,  

- inv.č. 500055 – stropní zvedák BHM – MAXI SKY 600, rok pořízení 2008, pořizovací cena  

182.565,00 Kč. 

 

3. Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice: 

- inv.č. 6606 – Škoda Felicia EFF, rok pořízení 1995, pořizovací cena 219.912,00 Kč. 

 

4. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov: 

- inv.č. 194 – telefonní ústředna Siemens, rok pořízení 1994, pořizovací cena 107.158,00 Kč. 

 

5. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem  

Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary: 

- inv.č. 310040 – nosítka FERNO 155-3, rok pořízení 2002, pořizovací cena 127.575,00 Kč,  

- inv.č. 200326 – nosítka FERNO, rok pořízení 2003, pořizovací cena 145.950,00 Kč, 

- inv.č. 478/3 – nosítka FERNO 4153 s podvozkem FERNO 4052, rok pořízení 2011, pořizovací cena   

180.400,00 Kč,  

- inv.č. 200406 – Kapnograf 8400, rok pořízení 2006, pořizovací cena 112.980,00 Kč,  

dle návrhu. 

 

- ukládá řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Ing. Jiřímu Chumovi, 

ředitelce Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Olze Pištejové, DiS, 

ředitelce Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace, Ing. Bc. Radce Stolarikové, Ph.D., 

ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, Mgr. Iloně Medunové a řediteli 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi 

zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace, dle návrhu 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně 

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

a hospicové péče 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

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

organizace  

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
64. Transformační plán Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 992/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  vzít na vědomí Transformační plán 

Nemocnice Ostrov s.r.o. – psychiatrické oddělení a  plány a návrhy nemocnice Ostrov cílené na rozvoj 

psychiatrické péče pro seniory, včetně vzniku centra duševního zdraví pro seniory 

 

Zodpovídá: Hlinková Ivana, ředitelka Nemocnice Ostrov 

 

 
65. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - KRI o.p.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 993/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu KRI o.p.s. (IČO 27961311), ve výši 1.449.000 Kč  

na realizaci specializovaného vzdělávacího programu pro ukrajinské děti ve věku 15 až 18 let,  

včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 

 

 
66. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 994/08/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 25.000 Kč 

subjektu dle přílohy č. 1 

 

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

kraje v celkové výši 25.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2 
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- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

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

z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 250.000 Kč subjektu dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 250.000 Kč  

se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Jindřicha Čermáka, člena 

Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

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

zveřejnit přehled schválených individuálních dotací na internetových stránkách kraje a realizovat veškeré 

další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
67. Vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro studenty lékařských 

fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 995/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení program pro poskytování 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro studenty 

lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje 

pro studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje  

k případnému navýšení finančních prostředků pro Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje pro 

studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství v případě převisu 

požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech nad schválenou alokací dotačního 

programu 

 

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

 

Termín kontroly: 19.09.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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68. Žádost o výjimku z čl. IX. předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - zadání veřejné zakázky  

na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně v Karlových Varech" přímým 

oslovením dodavatele 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 996/08/22 
 

- schvaluje výjimku z čl. IX předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" spočívající v přímém zadání veřejné zakázky 

na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně v Karlových Varech" dodavateli 

Lubomíru Zemanovi, IČO 49751239, se sídlem xxxxx za cenu 260.000 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o dílo na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně  

v Karlových Varech" s Mgr. Lubomírem Zemanem, IČO 49751239, se sídlem xxxxx 

 

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

podpisem smlouvy o dílo na zpracování textů a obrazové přílohy do publikace "Císařské lázně  

v Karlových Varech" s Mgr. Lubomírem Zemanem, IČO 49751239, se sídlem xxxxx 

 

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

z usnesení 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

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

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

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

– stavební práce“ pro 1. etapu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 997/08/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce", kdy jako nejvýhodnější nabídka 

byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 2 Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ 

_ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost (složená z Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 

180 00 Praha 8, IČO 25021915, "vedoucí společník", a BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 

Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 28402758, "druhý společník") s nabídkovou cenou 193.227.065,18 Kč 

včetně DPH (tj. 163.651.752,33 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Humanizace sociální služby Domova se zvláštním 

režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova 

MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost (složená z Metrostav DIZ s.r.o.,  

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 25021915, "vedoucí společník", a BAK stavební 

společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 28402758, "druhý společník") s nabídkovou 

cenou 193.227.065,18 Kč včetně DPH (tj. 163.651.752,33 Kč bez DPH) 
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- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK 

stavební společnost (složená z Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,  

IČO 25021915, "vedoucí společník", a BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek,  

190 00 Praha 9, IČO 28402758, "druhý společník") 

 

- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK 

stavební společnost (složená z Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,  

IČO 25021915, "vedoucí společník", a BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, Prosek,  

190 00 Praha 9, IČO 28402758, "druhý společník") 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
70. Projekt "Domov pro seniory v Perninku" – zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

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

a autorského dozoru projektanta  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 998/08/22 
 

- ruší zadávací řízení na základě § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího 

řízení 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
71. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 999/08/22 
 

- schvaluje 

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

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadatelům uvedeným v příloze 2 

 

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

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb uvedených v příloze 5 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

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

na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb žadateli uvedenému v příloze 3 
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- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních 

sociálních služeb uvedených v příloze 5 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Karel Jakobec, v z.     Ing. Vít Hromádko v. r. 

                     hejtmana                ověřovatel 

            Karlovarského kraje 

 


