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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 94. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 29. srpna 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:11 hodin  

 
 

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

pí Haláková, Mgr. Pisár (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák, Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, pí Monsportová  

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX  

ve smyslu přímého oslovení dodavatele pro zadání veřejné zakázky na poskytnutí 

implementace a licence elektronické finanční kontroly 

RK 1000/08/22 

2. Projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.: „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ 

financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

2021 – 2027, 3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ - schválení přípravy, 

realizace a financování projektu 

RK 1001/08/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- pí Oľgu Halákovou 

- Bc. Pavla Čekana 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX ve smyslu přímého oslovení 

dodavatele pro zadání veřejné zakázky na poskytnutí implementace a licence elektronické finanční 

kontroly 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1000/08/22 
 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX ve smyslu přímého oslovení  

GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, Jihlava 586 01, IČO 47903783, pro zadání veřejné zakázky  

na poskytnutí implementace a licence elektronické finanční kontroly 

 

- schvaluje předloženou smlouvu na poskytnutí implementace a licence elektronické finanční kontroly 

 

- pověřuje vedoucí odboru financí, Ing. Martinu Jánskou, podpisem smlouvy na poskytnutí implementace 

a licence elektronické finanční kontroly přímým oslovením GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 

Jihlava 586 01, IČO 47903783 

 

Termín kontroly: červen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
2. Projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.: „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 3. výzva 

„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ - schválení přípravy, realizace a financování projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1001/08/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Karlovarské 

krajské nemocnice a.s., o dotaci na projekt „KKN - KYBERBEZPEČNOST“, v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, 3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování projektu  

z vlastních zdrojů Karlovarské krajské nemocnice a.s., k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ financovaného v rámci v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021 – 2027, 3. výzva „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“ ve výši  

max. 10.000.000 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu, z toho 85 % podíl z EU 

a 15 % z vlastních zdrojů žadatele, tj. Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

realizace projektu „KKN - KYBERBEZPEČNOST“ Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 15 %  

z celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověřovací akt k projektu 

„KKN - KYBERBEZPEČNOST“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 

2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021 – 2027 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. Oľga Haláková v. r. 

hejtman ověřovatelka 

Karlovarského kraje 


