
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
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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 95. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 5. září 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 11:45 hodin  

 
 

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

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák 

Přizvaní:  Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Bc. Čekan, Doc. RNDr. Kinkorová, CSc., pí Monsportová,  

Mgr. Pavlíková, prim. MUDr. Špišák, CSc., Mgr. Vodičková 

Zapisovatelka:       pí Burešová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.09.2022 RK 1002/09/22 

2. Rozpočtové změny RK 1003/09/22 

3. Informace o doručených rozhodnutích Ministerstva financí o odvolání proti 

platebním výměrům u projektů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace, týkajících se neodečtení příjmů z prodeje výzisků 

od způsobilých výdajů jednotlivých projektů 

RK 1004/09/22 

4. Informace o nevyplacení části dotace a doručení výzvy k vrácení peněžních 

prostředků dotace k projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“,  

reg. číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, financovaného z Integrovaného 

regionálního operačního programu, příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 1005/09/22 

5. Informace o zamítnutí Stížnosti proti rozhodnutí kontrolora u projektu „Žula  

a voda“, reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

RK 1006/09/22 

6. Souhlas s ponecháním finančních prostředků příspěvkové organizaci Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, p. o., získaných z prodeje nemovité věci  

- pozemku p. p. č. 2406/4 o výměře 93 m2 v k. ú. Nejdek   

RK 1007/09/22 

7. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků RK 1008/09/22 

8. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotace 

RK 1009/09/22 

9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě "Redakční zpracování, tisk  

a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje" 

RK 1010/09/22 
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10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb  RK 1011/09/22 

11. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  staženo 

12. Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace 

projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

RK 1012/09/22 

13. Uzavření licenční smlouvy č. S1400000907 o poskytnutí licence k užívání 

programového vybavení a datových souborů ÚRS 

RK 1013/09/22 

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

v Karlovarském kraji - Kotlíkové dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02553/2019 

RK 1014/09/22 

15. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 641 a p.p.č. 642 v k.ú. Valy u Mariánských 

Lázní 

RK 1015/09/22 

16. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 550/6, 550/8, 550/2 

a 551/3, vše v k.ú. Aš 

RK 1016/09/22 

17. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy 

Vary 

RK 1017/09/22 

18. Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu "Plné hnízdo" -  schválení 

výjimky z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  

RK 1018/09/22 

19. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Nadací J&T a Karlovarským krajem ve věci 

transformace systému péče o ohrožené děti v Karlovarském kraji a darovací 

smlouvy, kterou Nadace J&T daruje Karlovarskému kraji účelově vázaný 

příspěvek ve výši 250.000 Kč ve formě služeb kvalifikovaných specialistů 

RK 1019/09/22 

20. Dodatek č. 3 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF 

„Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 

krajů“ 

RK 1020/09/22 

21. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb  

za I. pololetí roku 2022 

RK 1021/09/22 

22. Dodatky ke smlouvám o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní 

dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., 

na období roku 2022  

RK 1022/09/22 

23. Žádost obce Jindřichovice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbami „Jindřichovice – dostavba vodovodu  

a kanalizace, 9. etapa – napojení objektu č.p. 405“ a „Nové veřejné osvětlení 

Jindřichovice směr Loučná“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

RK 1023/09/22 

24. Informace ke vzdání se funkce vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení RK 1024/09/22 

25. Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických 

projektů 

RK 1025/09/22 

26. Investiční akce „Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A“ Domova 

mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace - dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo 

RK 1026/09/22 

27. Akce „Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

RK 1027/09/22 

28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové 

péče  

RK 1028/09/22 

29. Memoranda o vzájemné spolupráci s HRADEM LOKET, o.p.s., a Start  

pro Karlovy Vary z.s., při realizaci strategických projektů z Národního plánu 

obnovy 

RK 1029/09/22 

30. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rámcová 

dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“  

 

 

 

 

RK 1030/09/22 
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31. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi  

RK 1031/09/22 

32. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2023, 1 část - priorita 1 

RK 1032/09/22 

33. Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje, postup 

předprojektové přípravy 

RK 1033/09/22 

34. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., z akce "Pasportizace"  

na dofinancování akce "Stavební úpravy domova mládeže" 

RK 1034/09/22 

35. Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice  

Sokolov s.r.o. 

RK 1035/09/22 

36. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola 

technická a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Bezpečná škola  

- bezpečné zóny" realizované v rámci projektu Zabezpečení škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji 

RK 1036/09/22 

37. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele 

Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování a mzda ředitelky 

staženo 

38. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 

smlouvy o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice  

1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

RK 1037/09/22 

39. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, 

Karlovy Vary, formou smlouvy o smlouvě budoucí statutárnímu městu  

Karlovy Vary, případně jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám 

RK 1038/09/22 

40. Schválení podání projektového záměru na projekt "Císařské lázně - koncertní sál" 

do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

RK 1039/09/22 

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

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi"  

- příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek na realizace akce "Muzejní 

expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" 

RK 1040/09/22 

42. Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení podání žádosti o dotaci 

na realizaci projektu 

RK 1041/09/22 

43. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

RK 1042/09/22 

44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádost spolku Denní centrum 

Žirafa, z.s., na "Týdenní stacionář" 

RK 1043/09/22 

45. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2023 

RK 1044/09/22 

46. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2022 - navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb 

RK 1045/09/22 

47. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora 

vybraných služeb sociální prevence III" 

RK 1046/09/22 

48. Udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  

– Regionální dny železnice 2022  

RK 1047/09/22 

49. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a.s. – uložení manažerského úkolu 

RK 1048/09/22 

50. Nominace do monitorovacího výboru programu spolupráce Česko – Sasko  

2021–2027 

 

 

 

 

 

 

 

RK 1049/09/22 
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51. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace: „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 

s názvem „eGovernment  - SC 1.1 (MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu 

veřejné správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, 

podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, realizace  

a financování projektu 

RK 1050/09/22 

52. Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech"  

a „Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů  

a schválení závazných finančních příslibů 

RK 1051/09/22 

53. 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 - schválení úpravy finančního krytí 

RK 1052/09/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- p. Patrika Pizingera 

- Ing. Víta Hromádko 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
24. Informace ke vzdání se funkce vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení 

25. Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických projektů 

26. Investiční akce „Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A“ Domova mládeže a školní 

jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

27. Akce „Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace“ 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče  

29. Memoranda o vzájemné spolupráci s HRADEM LOKET, o.p.s., a Start pro Karlovy Vary z.s., 

při realizaci strategických projektů z Národního plánu obnovy 

30. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rámcová dohoda  

na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“  

31. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi  

32. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2023, 1 část - priorita 1 

33. Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje, postup předprojektové 

přípravy 

34. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže  

a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., z akce "Pasportizace" na dofinancování akce "Stavební úpravy 

domova mládeže" 

35. Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice  

Sokolov s.r.o. 

36. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Bezpečná škola - bezpečné zóny" realizované 

v rámci projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji 

37. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování a mzda ředitelky 

38. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

39. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, formou 

smlouvy o smlouvě budoucí statutárnímu městu Karlovy Vary, případně jím zřízeným nebo 

založeným právnickým osobám 

40. Schválení podání projektového záměru na projekt "Císařské lázně - koncertní sál" do Integrované 

územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - příkazní smlouva na administraci 

veřejných zakázek na realizace akce "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" 

42. Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu 
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43. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádost spolku Denní centrum Žirafa, z.s., 

na "Týdenní stacionář" 

45. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2023 

46. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2022 - navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb 

47. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných služeb 

sociální prevence III" 

48. Udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Regionální dny železnice 2022  

49. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – uložení 

manažerského úkolu 

50. Nominace do monitorovacího výboru programu spolupráce Česko – Sasko 2021–2027 

51. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  - SC 1.1 

(MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů 

digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, 

realizace a financování projektu 

52. Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" a „Vybavení interiéru 

Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů a schválení závazných finančních 

příslibů 

53. 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 - schválení úpravy 

finančního krytí 

 
Staženo z programu: 

  

11. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

37. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování a mzda ředitelky 

 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.09.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1002/09/22 
 

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

k datu 05.09.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.09.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1003/09/22 
 

- schvaluje 

 Rozpočtovou změnu č. 400/2022 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 350.000 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva 

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

projektu Instalace bezpečnostních prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (1. etapa)  

– 1. patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov (včetně depozitáře) 

 

Rozpočtovou změnu č. 401/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši ± 73.590 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek  

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské na poskytnutí náborového příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v sociálních službách  

v přímé obslužné péči, která splnila podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel 

schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 402/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 31.275 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky neinvestiční účelové 

dotace poskytnuté v roce 2022 ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost. Finanční prostředky 

byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem 

Střední lesnická škola Žlutice.  

 

Rozpočtovou změnu č. 403/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 

32.174.350 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené  

na financování výdajů na zajištění nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny 

 

Rozpočtovou změnu č. 404/2022 

- navýšení příjmů a kapitálových výdajů rozpočtu projektů EU a dotačních titulů spolufinancovaných 

ze státního rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 25.000.000 Kč  

z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary určené na realizaci 

akce KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, spolufinancované rovněž z národního programu 

134D220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, 

církví a náboženských společností 

 

Rozpočtovou změnu č. 405/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 685.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny  

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

na poskytnutí neinvestičního příspěvku na výdaje spojené s realizací svodidel na silnici II/230 úsek 

Mnichov – Bečov nad Teplou. 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 
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3. Informace o doručených rozhodnutích Ministerstva financí o odvolání proti platebním výměrům 

u projektů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, týkajících 

se neodečtení příjmů z prodeje výzisků od způsobilých výdajů jednotlivých projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1004/09/22 
 

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

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-21655/2018/1203-5 ze dne  

25. 7. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 8/2018, č. j. RRSZ 2633/2018 ze dne 26. 4. 2018, 

ve výši 195.663,00 Kč u projektu "Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje",  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 s tím, že Ministerstvo podané odvolání zamítlo, 

 

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-21654/2018/1203-5  

ze dne 2. 8. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 9/2018, č. j. RRSZ 2659/2018  

ze dne 27. 4. 2018, ve výši 751.433,00 Kč u projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 

v Karlovarském kraji - III. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 s tím, že Ministerstvo podané odvolání 

zamítlo, 

 

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-23460/2018/1203-3 ze dne  

2. 8. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 10/2018, č. j. RRSZ 2663/2018 ze dne 27. 4. 2018, 

ve výši 393.223,00 Kč u projektu "II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 

s tím, že Ministerstvo podané odvolání zamítlo, 

 

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-21942/2018/1203-8 ze dne  

9. 8. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 11/2018, č. j. RRSZ 2857/2018 ze dne 9. 5. 2018,  

ve výši 259.240,00 Kč u projektu "III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink",  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 s tím, že Ministerstvo podané odvolání zamítlo, 

 

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-24129/2018/1203-3 ze dne  

2. 8. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 12/2018, č. j. RRSZ 2858/2018 ze dne 9. 5. 2018, 

ve výši 37.650,00 Kč u projektu "II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa",  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 s tím, že Ministerstvo podané odvolání zamítlo, 

 

informaci o doručeném Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č. j. MF-24130/2018/1203-3 ze dne  

2. 8. 2022, o odvolání proti platebnímu výměru č. 13/2018, č. j. RRSZ 2859/2018 ze dne 9. 5. 2018, 

ve výši 337.875,00 Kč u projektu "II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín",  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 s tím, že Ministerstvo podané odvolání zamítlo. 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí úhradu odvodů  

za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.975.084,00 Kč dle výše uvedených platebních výměrů, 

které nabyly právní moci doručením příslušných rozhodnutí Ministerstva financí o zamítnutí odvolání  

a které uhradila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, ze svého 

rozpočtu dne 4. 8. 2022 a dne 12. 8. 2022 

 

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

o nepodání správních žalob proti výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva financí o zamítnutí odvolání 

proti příslušným platebním výměrům 

 

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

o podání žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.975.084,00 Kč 

dle výše uvedených platebních výměrů a úhradu správních poplatků za podání žádostí o prominutí odvodu 

v celkové výši 6.000,00 Kč 
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- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, řešit 

finanční postihy za neodečtení příjmů z prodeje výzisků jako škodní případy v souladu s platnou právní 

úpravou ve výši částky známé po vyčerpání prostředků právní obrany, tj. po doručení rozhodnutí  

o žádostech o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
4. Informace o nevyplacení části dotace a doručení výzvy k vrácení peněžních prostředků dotace  

k projektu „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, reg. číslo: 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453, financovaného z Integrovaného regionálního operačního 

programu, příjemce dotace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1005/09/22 
 

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

o nevyplacení části dotace ve výši 938.132,81 Kč za 4. etapu projektu s názvem „II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453 realizovaném Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a doručenou z Řídícího orgánu Integrovaného 

regionálního operačního programu, tj. Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prostřednictvím interní depeše 

dne 27. 7. 2022 a podání námitek proti Informaci o nevyplacení dotace k projektu „II/230 Silniční obchvat 

Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453 odeslaných prostřednictvím interní depeše 

dne 9. 8. 2022 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí doručení Výzvy  

k vrácení peněžních prostředků dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve výši 2.771.962,30 Kč za 1. a 2. etapu 

projektu s názvem „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453 

a vystavenou dne 11. 8. 2022 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí neuhrazení Výzvy 

k vrácení peněžních prostředků dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve výši 2.771.962,30 Kč za 1. a 2. etapu 

projektu s názvem „II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008453 

ve stanovené lhůtě 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Informace o zamítnutí Stížnosti proti rozhodnutí kontrolora u projektu „Žula a voda“,  

reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1006/09/22 
 



Usnesení z 95. jednání RKK dne 05.09.2022   č. j. KK/2069/VZ/22 

 

 

05.09.2022  Strana 10 (celkem 32) 

 

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

o doručení přípisu z Ministerstva pro místní rozvoj č. j. 49486/2022-51 ze dne 2. 8. 2022, ve kterém 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 zamítl podanou Stížnost proti rozhodnutí kontrolora ze dne 

23. 6. 2022 a potvrdil finanční opravu ve výši 25 % uznatelných výdajů týkajících se veřejné zakázky 

„Žula a voda – Propojení komplexů v žulovém masivu Krudum za účelem zpřístupnění s řešením důlních 

vod“ u projektu „Žula a voda“, reg. č. 307, příjemce dotace Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí nepodání správní 

žaloby proti přípisu z Ministerstva pro místní rozvoj č. j. 49486/2022-51 ze dne 2. 8. 2022, ve kterém 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika  

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 zamítl podanou Stížnost proti rozhodnutí kontrolora ze dne 

23. 6. 2022 

 

Termín kontroly: únor 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Souhlas s ponecháním finančních prostředků příspěvkové organizaci Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, p. o., získaných z prodeje nemovité věci - pozemku p. p. č. 2406/4  

o výměře 93 m2 v k. ú. Nejdek   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1007/09/22 
 

- schvaluje ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační  

a hospicové péče, p. o., v celkové výši 21.390 Kč získaných z prodeje nemovité věci – pozemku 

p. p. č. 2406/4  o výměře 93 m2 v k. ú. Nejdek 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
7. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1008/09/22 
 

- bere na vědomí žádost Nemocnice Ostrov s.r.o., o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx a Nemocnicí Ostrov s.r.o., IČO 47714913, se sídlem Na Florenci 2116/15,  

110 00 Praha 1, dle návrhu 

 

- bere na vědomí žádost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxx a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

IČO 00574660, se sídlem Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, dle návrhu 
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- bere na vědomí dvě žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., o vyplacení náborových příspěvků  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

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

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem xxxxx 

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

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

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 377/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků v rámci Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 134.220 Kč. Finanční prostředky jsou 

určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická 

záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na poskytnutí náborového příspěvku 

novému zaměstnanci, který splnil podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 412/12/21. 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
8. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem - schválení poskytnutí dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1009/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

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

na podporu vybavení ordinace praktického lékaře informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 

žadateli uvedenému v příloze 1 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy 2 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
9. Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě "Redakční zpracování, tisk a distribuce 

informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1010/09/22 
 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě "Redakční zpracování, tisk a distribuce 

informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje" dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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10. Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1011/09/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb mezi Karlovarským 

krajem a Českou poštou, s.p., sídlo Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
11. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
12. Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace projektu "Zvýšení 

kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1012/09/22 
 

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

o projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 

"Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje“ z 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 z aktivity: Kybernetická bezpečnost 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" Ing. Jiřího 

Helikse, vedoucího odboru informatiky, přičemž od okamžiku schválení finančního příslibu v navržené 

výši Zastupitelstvem Karlovarského kraje přejde vedení projektu na vedoucí odboru řízení projektů, 

Ing. Květu Hryszovou 

 

- ukládá odboru informatiky a odboru řízení projektů zajistit veškeré kroky nezbytné pro přípravu  

a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje“ 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem žádosti o poskytnutí dotace včetně 

jednotlivých příloh, doplnění žádosti, případně změn žádosti v rámci projektu "Zvýšení kybernetické 

bezpečnosti Karlovarského kraje", podávaného do 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027- aktivity: Kybernetická bezpečnost 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

na přípravu a realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje" ve výši max. 

33.357.785 Kč vč. DPH, z toho 31.590.921,22 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti případně z úvěru 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje"  

v celkové výši max. 5.003.667,75 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu 
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- pověřuje hejtmana, Ing. Petra Kulhánka, podpisem plné moci pro Ing. arch. Vojtěcha Frantu k provádění 

úkonů vyplývajících z pověření v předchozí části usnesení 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
13. Uzavření licenční smlouvy č. S1400000907 o poskytnutí licence k užívání programového 

vybavení a datových souborů ÚRS 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1013/09/22 
 

- schvaluje výjimku z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a příspěvkových 

organizací – č. PR 06/2018, čl. IX. a  uzavření  licenční smlouvy č. S1400000907 o poskytnutí licence  

k užívání programového vybavení a datových souborů ÚRS se společností ÚRS CZ, a.s. 

 

- pověřuje podpisem licenční smlouvy č. S1400000907 o poskytnutí licence k užívání programového 

vybavení a datových souborů ÚRS mezi Karlovarským krajem a společností ÚRS, a.s., Ing. Jiřího Helikse, 

vedoucího odboru informatiky 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

kraji - Kotlíkové dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace  

s evidenčním číslem KK02553/2019 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1014/09/22 
 

- schvaluje 

- žádost o změnu zdroje vytápění u projektu č. 03_01_240 dle návrhu 

- uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním 

číslem KK02553/2019 

 

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

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK02553/2019 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
15. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.p.č. 641 a p.p.č. 642 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1015/09/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 

p.p.č. 641 o výměře 32 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, a to formou kupní smlouvy mezi 

xxxxx, oba bytem xxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 598-40/2022 ze dne 

28.06.2022 ve výši 1.360 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví 

xxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

p.p.č. pozemku p.p.č. 642 o výměře 13 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, a to formou 

kupní smlouvy mezi xxxxx, bytem xxxxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 598-40/2022 ze dne 28.06.2022 ve výši 550 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

xxxxx do vlastnictví 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 kupních smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních 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 

 

 
16. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 550/6, 550/8, 550/2 a 551/3,  

vše v k.ú. Aš 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1016/09/22 
 

- souhlasí s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 550/6, 550/8, 550/2 a 551/3, vše  

v k.ú. Aš (sociální služby DOZP v ulici Jiráskova),  ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného 

zdravotního stavu dřevin a tím i snížené provozní bezpečnosti v areálu Domova "PATA", příspěvková 

organizace 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu "Pata", příspěvková organizace, jako protihodnoty  

za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

- ukládá Domovu "PATA", příspěvková organizace, požádat Městský úřad Aš, odbor životního prostředí 

o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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17. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1017/09/22 
 

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy Vary, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, z důvodu plánované výstavby venkovního sportovního hřiště pro potřeby výuky 

tělesné výchovy 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu  

a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, jako 

protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

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

jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, požádat Magistrát města Karlovy Vary,  

odbor životního prostředí, o povolení kácení 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace 

 

 
18. Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu "Plné hnízdo" -  schválení výjimky  

z ustanovení předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1018/09/22 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení čl. VIII odst. 3 předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“  s tím, že 

veřejná zakázka - výroba konkrétního dílu televizního pořadu "Plné hnízdo", bude zadána přímým 

zadáním dodavateli, kterým je veřejnoprávní instituce provozující televizní vysílání celoplošně na území 

České republiky - Česká televize, IČO 00027383, se sídlem Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4,  

140 70 Praha 4 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě televizního pořadu s názvem "Plné hnízdo" mezi 

Karlovarským krajem a Českou televizí, IČO 00027383, se sídlem Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 

140 70 Praha 4 

 

- ukládá odboru sociálních věcí činit úkony spojené s uzavřením smlouvy o spolupráci při výrobě 

televizního pořadu s názvem "Plné hnízdo" s Českou televizí, IČO 00027383, se sídlem Kavčí hory,  

Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 
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19. Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Nadací J&T a Karlovarským krajem ve věci transformace 

systému péče o ohrožené děti v Karlovarském kraji a darovací smlouvy, kterou Nadace J&T daruje 

Karlovarskému kraji účelově vázaný příspěvek ve výši 250.000 Kč ve formě služeb kvalifikovaných 

specialistů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1019/09/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 5/2022 mezi Karlovarským krajem a Nadací J&T,  

IČO 27162524, se sídlem Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 349/2022, kterou Nadace J&T, IČO 27162524, se sídlem 

Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, daruje Karlovarskému kraji účelově vázaný 

příspěvek ve výši 250.000 Kč formou služeb kvalifikovaných specialistů Nadace J&T 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
20. Dodatek č. 3 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace 

opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1020/09/22 
 

- schvaluje dodatek č. 3 k Memorandu o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF 

„Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ v předloženém 

znění 

 

- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, radního pro oblast sociálních věcí, podpisem dodatku č. 3 k Memorandu 

o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění 

pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ v přiloženém znění 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
21. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1021/09/22 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových 

organizací Karlovarského kraje za I. pololetí roku 2022 

 

- stanovuje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí  

roku 2022 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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22. Dodatky ke smlouvám o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou  

v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., na období roku 2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1022/09/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ev. č. KK00971/2018 a dodatku č. 7 ke smlouvě  

ev. č. KK02088/2019 s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje neuvolněného zastupitele, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě  

ev. č. KK00971/2018 a dodatku č. 7 ke smlouvě ev. č. KK02088/2019 s dopravcem České dráhy, a.s.,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

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

 

 
23. Žádost obce Jindřichovice o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 

v souvislosti se stavbami „Jindřichovice –dostavba vodovodu a kanalizace, 9. etapa – napojení 

objektu č.p. 405“ a „Nové veřejné osvětlení Jindřichovice směr Loučná“ v silničních pozemcích  

v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1023/09/22 
 

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady obci Jindřichovice, za užívání části pozemku  

p. č. 3279/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách na jednu polovinu, tj. 10.665 Kč + DPH, z důvodu 

veřejné prospěšnosti stavby 

 

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady obci Jindřichovice, za užívání části pozemků  

p. č. 24/7 a p. č. 3287/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách na jednu polovinu, tj. 10.825 Kč  

+ DPH, z důvodu veřejné prospěšnosti stavby 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
24. Informace ke vzdání se funkce vedoucího odboru a k vyhlášení výběrového řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1024/09/22 
 

- bere na vědomí informace v důvodové zprávě ke vzdání se funkce vedoucího odboru a k vyhlášení 

výběrového řízení 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 
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25. Informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace včetně strategických projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1025/09/22 
 

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

k Operačnímu programu Spravedlivá transformace 

 

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

 

 
26. Investiční akce „Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A“ Domova mládeže a školní 

jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1026/09/22 
 

- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Výměna stávajících rozvodů 

kanalizace – objekt A“ Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výměna stávajících rozvodů 

kanalizace – objekt A“ Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Hanu Volánkovou, ředitelku Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, podpisem dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo se společností BAUING KV s.r.o.,  

se sídlem Plaská 622/3, 150 00  Praha, IČO 29414075, v rámci realizace stavby „Výměna stávajících 

rozvodů kanalizace – objekt A“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
27. Akce „Zabezpečení vstupů budov Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace“ 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1027/09/22 
 

- bere na vědomí informaci o změnovém listě č. 1 v rámci realizace akce „Zabezpečení vstupů budov 

Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace“ Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na realizaci akce „Zabezpečení vstupů budov Střední 

školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace, dle návrhu 
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- pověřuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace, podpisem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě se společností ICS - systémy s.r.o., se sídlem  

č.p. 106, 360 01 Hory, IČO 25225049, v rámci realizace akce „Zabezpečení vstupů budov Střední školy 

živnostenské Sokolov, příspěvková organizace“ 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém 

usnesení 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

 

 
28. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1028/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle návrhu  

v příloze č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům dle návrhu v příloze č. 2 a uzavření veřejnoprávních 

smluv dle návrhu 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu v příloze č. 2 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
29. Memoranda o vzájemné spolupráci s HRADEM LOKET, o.p.s., a Start pro Karlovy Vary z.s., 

při realizaci strategických projektů z Národního plánu obnovy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1029/09/22 
 

- schvaluje uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci strategického projektu z Národního 

plánu obnovy a dalších projektů, které povedou ke zvýšení, posílení a rozvoji kulturních a kreativních 

odvětví na území Karlovarského kraje s HRADEM LOKET, o.p.s. (IČO 25237896), dle přílohy č. 3 
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- schvaluje uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci Kreativního centra 

projektu z Národního plánu obnovy, a dalších projektů, které povedou k rozvoji kreativity a vzdělávání,  

a podpoří rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území Karlovarského kraje se Start pro Karlovy  

Vary z.s. (IČO 02989271), dle přílohy č. 4 

 

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

podpisem memorand o vzájemné spolupráci, dle přílohy č. 3 a 4 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
30. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rámcová dohoda  

na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1030/09/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Rámcová dohoda na zhotovitele 

stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele“. Dle ekonomické výhodnosti, a to pomocí bodovací 

metody uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně příslušných vah jednotlivých hodnotících 

kritérií byli vybráni tito dodavatelé: 

- pořadí 1, pořadové číslo 3: „Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS Karlovarský kraj“ 

Vedoucí společník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 

Další společník: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice, IČO 04852427 

Celkový počet bodů: 98,82 

- pořadí 2, pořadové číslo 7: HERKUL a. s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO 25004638 

Celkový počet bodů: 98,41 

- pořadí 3, pořadové číslo 2: „COLAS CZ a silnice Topolany, Rámcová dohoda“ 

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005 

Celkový počet bodů: 98,04 

Společník: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČO 05758734 

- pořadí 4, pořadové číslo 4: PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 

- Celkový počet bodů: 97,44 

- pořadí 5, pořadové číslo 1: „Společnost rámcová SW-AL“ 

Vedoucí společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 

Další společník: ALGON, a.s. Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČO 28420403 

Celkový počet bodů: 97,24 

- pořadí 6, pořadové číslo 5: sdružení „Společnost Rámcové dohody stavebních prací“  

Vedoucí společník: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,  

IČO 45274924 

Další společník: BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČO 45357269 

Celkový počet bodů: 96,96 

- pořadí 7, pořadové číslo 6: SILNICE GROUP a. s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO 62242105 

Celkový počet bodů: 96,09 
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- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem 

rámcové smlouvy s vítěznými dodavateli v rámci zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Rámcová 

dohoda na zhotovitele stavebních prací na silnicích ve správě zadavatele:  

- „Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – RS Karlovarský kraj“ 

- HERKUL a. s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO 25004638 

- COLAS CZ a silnice Topolany, Rámcová dohoda 

- PORR a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 

- „Společnost rámcová SW-AL“ 

- „Společnost Rámcové dohody stavebních prací“ 

- SILNICE GROUP a. s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 62242105 

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle §124 a §125 zákona  

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

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

organizace 

 

 
31. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho 

příspěvkovými organizacemi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1031/09/22 
 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. IX., spočívající v přímém zadání 

veřejné zakázky na zajištění monitoringu médií a sociálních sítí pro potřeby Karlovarského kraje 

společností Monitora Media, s.r.o., Nádražní 762/33, Praha 5, IČO 03980481 za cenu 14.700 Kč/měsíc 

bez DPH 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí oprávnění k užití aplikace MONITORA uzavřenou mezi Karlovarským 

krajem a společností Monitora Media s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČO  03980481 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
32. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro 

rok 2023, 1 část - priorita 1 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1032/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních 

památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí schválený usnesením zastupitelstva 

kraje číslo ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne  

13. 9. 2021 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit 

dětí a mládeže schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu 

schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo  

ZK 271/09/21, ze dne 13. 9. 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Program na podporu 

kulturních aktivit 

 Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

 Program na podporu sportovních aktivit 

 Program na podporu sportovních akcí 

 Program na podporu vrcholového sportu 

 Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu 

 Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  vyhlásit: 

 Program na podporu kulturních aktivit 

 Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 

 Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení 

 Program na podporu sportovních aktivit 

 Program na podporu sportovních akcí 

 Program na podporu vrcholového sportu 

 Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru legislativnímu a právnímu a krajskému 

živnostenskému úřadu učinit kroky k podání žádosti Komisi EU prostřednictvím UOHS o notifikaci 

programu Podpora aktivit profesionálních kulturních zařízení 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

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

a cestovního ruchu 

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

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
33. Udržitelná proměna budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje, postup předprojektové 

přípravy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1033/09/22 
 

- bere na vědomí informace o pracovní skupině k přípravě a realizaci Udržitelné proměny budovy B 

Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí Zadání architektonické studie Udržitelné proměny budovy B Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 
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- souhlasí s navrhovaným postupem dle tohoto materiálu, tj. zadáním třech souběžných veřejných zakázek 

malého rozsahu na architektonickou studii Udržitelné proměny budovy B Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, s přímým zadáním třem vybraným architektonickým kancelářím 

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. IX spočívající v přímém zadání 

architektonických studií třem vybraným architektonickým kancelářím 

 

- ukládá odboru vnitřních záležitostí, odboru investic a odboru regionálního rozvoje realizovat  

ve spolupráci s pracovní skupinou veškeré úkony vyplývající z přijatého usnesení 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
34. Změna účelu použití části příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov mládeže  

a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., z akce "Pasportizace" na dofinancování akce "Stavební úpravy 

domova mládeže" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1034/09/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití části nevyčerpaného příspěvku do fondu investic ve výši 500.000 Kč 

příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o., z akce "Pasportizace"  

na dofinancování akce "Stavební úpravy domova mládeže" 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
35. Dodatek pověřovacího aktu č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1035/09/22 
 

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

č. KK 01593/2021 pro společnost Nemocnice Sokolov s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Bureš Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov s.r.o. 

 

 
36. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov, p. o., na dofinancování akce "Bezpečná škola - bezpečné zóny" realizované  

v rámci projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1036/09/22 
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- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická  

a ekonomická Sokolov, p. o., ve výši 96.911,66 Kč na dofinancování akce "Bezpečná škola - bezpečné 

zóny" realizované v rámci projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
37. Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.  –  informace k výběrovému řízení na ředitele Institutu 

lázeňství a balneologie, v.v.i., jmenování a mzda ředitelky 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

  

38. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo  

na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1037/09/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“ dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
39. Záměr pronájmu částí budovy Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, 

formou smlouvy o smlouvě budoucí statutárnímu městu Karlovy Vary, případně jím zřízeným nebo 

založeným právnickým osobám 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1038/09/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí na pronájem částí objektu Císařských lázní dle návrhu se statutárním městem Karlovy Vary,  

IČO 00254657, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary a souhlasí s případným zapracováním 

připomínek statutárního města Karlovy Vary, pokud tyto nebudou v neprospěch Karlovarského kraje  

a nebudou měnit smlouvu podstatným způsobem 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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40. Schválení podání projektového záměru na projekt "Císařské lázně - koncertní sál"  

do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1039/09/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje podání projektového záměru projektu "Císařské lázně - koncertní sál" do Integrované územní 

investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" do 8. výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření 

ITIKA C.1.1 Zhodnocení kulturního dědictví ve vazně na specifický cíl 4.4 IROP 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" - příkazní smlouva  

na administraci veřejných zakázek na realizace akce "Muzejní expozice v Císařských lázních  

v Karlových Varech" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1040/09/22 
 

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

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

na realizaci "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" se společností  

ADKINS Legal, s.r.o., IČO 06157947 

 

- schvaluje příkazní smlouvu na administraci veřejných zakázek na realizaci "Muzejní expozice  

v Císařských lázních v Karlových Varech" se společností ADKINS Legal, s.r.o., IČO 06157947 

 

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

podpisem příkazní smlouvy na administraci veřejných zakázek na realizaci "Muzejní expozice  

v Císařských lázních v Karlových Varech" se společností ADKINS Legal, s.r.o., IČO 06157947 

 

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

z usnesení 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
42. Projekt „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ – schválení podání žádosti o dotaci na realizaci 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1041/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 
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- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ 

 

- schvaluje uzavření memorand o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a jednotlivými 

partnery projektu, kteří se budou podílet na přípravě a provozu kulturního a kreativního centra  

v Rašelinovém pavilonu, který povede k posílení a rozvoji oblasti lázeňství a balneologie, a také 

kulturních a kreativních odvětví na území Karlovarského kraje dle přílohy 

 

- schvaluje zplnomocnění pro Ing. Květu Hryszovou, vedoucí projektu „Revitalizace Rašelinového 

pavilonu“, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana, Ing. Petra Kulhánka, provedením registrace Karlovarského kraje do agendového 

informačního systému dotačního portálu Ministerstva kultury za účelem podání žádosti o dotaci  

na realizaci projektu „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem plné moci pro Ing. Květu 

Hryszovou v rozsahu dle návrhu 

 

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

podpisem memorand o vzájemné spolupráci na přípravě a provozu kulturního a kreativního centra  

v Rašelinovém pavilonu, který povede k posílení a rozvoji oblasti lázeňství a balneologie, a také 

kulturních a kreativních odvětví na území Karlovarského kraje 

 

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

k podpisu žádosti o poskytnutí dotace včetně jednotlivých příloh, doplnění žádosti a případných změn 

žádosti v rámci projektu „Revitalizace Rašelinového pavilonu“ 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
43. Dodatek č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1042/09/22 
 

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

pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
44. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - žádost spolku Denní centrum Žirafa, z.s., 

na "Týdenní stacionář" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1043/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Denní centrum Žirafa, z.s., se sídlem Gagarinova 506/20, 
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360 01 Karlovy Vary, IČO 26990075, na „Týdenní stacionář“ ve výši 200.000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace spolku Denní centrum Žirafa, z.s., IČO 26990075, na „Týdenní 

stacionář“ ve výši 200.000 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 spolku Denní centrum Žirafa, z.s., IČO 26990075,  

na „Týdenní stacionář“ na nejbližší jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 03.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
45. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1044/09/22 
 

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

finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2023 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
46. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 

- navýšení neinvestiční dotace 1, dofinancování sociálních služeb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1045/09/22 
 

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

že dle veřejnosprávní kontroly byla vůči organizaci Světlo Kadaň z.s., učiněna výzva dle ustanovení § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci, že byl 

vůči organizaci Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., vydán dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů platební výměr na odvod 

a Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., se proti rozhodnutí správce daně odvolalo 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení finančních 

prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2022 v celkové výši  

132.159.500 Kč, z toho navýšení neinvestiční dotace 1 ve výši 96.556.200 Kč (z toho pro příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 32.630.300 Kč) a dofinancování sociálních služeb ve výši 35.603.300 Kč, 

dle přílohy č. 2, za podmínky poskytnutí navýšení účelově určené neinvestiční dotace z kapitoly  

313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve výši 96.560.000 Kč Karlovarskému kraji na základě 

dodatku č. 1 k rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatků  

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních 

služeb v roce 2022 dle přílohy č. 2, za podmínky poskytnutí navýšení účelově určené neinvestiční dotace  

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve výši 96.560.000 Kč Karlovarskému kraji  

na základě dodatku č. 1 k rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

na rok 2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č. 351/2022 - navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům, zapojením vrácených prostředků v roce 2022 v celkové výši 

5.857.676,03 Kč z neinvestičních dotací poskytnutých v r. 2021 v rámci Dotačního programu na zajištění 

sociálních služeb; finanční prostředky jsou určeny na dofinancování sociálních služeb v roce 2022 

poskytovatelům sociálních služeb 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 397/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 25.400.000 Kč do rozpočtu běžných 

výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2022, kapitoly příspěvky 

cizím subjektům; finanční prostředky jsou určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2022; tuto 

alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 schválilo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 107/04/22 ze dne 11. 4. 2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
47. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Podpora vybraných 

služeb sociální prevence III" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1046/09/22 
 

- schvaluje přípravu žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální  

prevence III" do příslušné výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III" do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucí projektu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- ukládá odboru sociálních věcí připravit věcný a odborný obsah projektu a spolupracovat s odborem 

řízení projektů v rámci další přípravy a realizace projektu v jeho odborné části 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III" ve výši  

max. 20.437.100 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III"  

do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, podpisem žádosti  

o dotaci na projekt "Podpora vybraných služeb sociální prevence III" podávaného do Operačního 

programu Zaměstnanost+ 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
48. Udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Regionální dny železnice 2022  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1047/09/22 
 

- schvaluje udělení výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. IX, jejichž 

předpokládaná hodnota činí více než 250 tis. Kč bez DPH a nepřesáhne 2.000 tis. Kč bez DPH, a uzavření 

smlouvy o poskytování služeb spočívajících v zajištění jízdy a provedení zvláštních historických vlaků 

dodavatelem v rámci Regionálních dnů železnice 2022 spolupořádaných Českými dráhami, a.s.,  

a Karlovarským krajem na území Karlovarského kraje, a to mezi Karlovarským krajem a Českými 

dráhami, a.s., v celkové ceně 270.000 Kč včetně DPH dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 398/2022 - přesun finančních prostředků z běžných výdajů rozpočtu 

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do běžných výdajů rozpočtu Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 70.000 Kč. 

Finanční prostředky jsou určené na úhradu výdajů Českým drahám, a.s., vynaložených v rámci pořádání 

regionálního dne železnice v Karlovarském kraji v roce 2022. 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
49. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – uložení 

manažerského úkolu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1048/09/22 
 

- rozhoduje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 

kraje, a.s., IČO: 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“) podle 

ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„KrajZ“) a podle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOK“), o udělení pokynu představenstvu společnosti ÚSKK, a.s., podle ustanovení 

§ 51 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením čl. 14 odst. 6 platných stanov společnosti tak, že 

představenstvu se ukládá povinnost zajistit: 

 

- vyhotovení stavebně technické dokumentace nutné k získání stavebního povolení pro výstavbu CNG 

čerpací stanice v rámci areálu Střediska Bochov (soubor pozemků zapsaných pro společnost ÚSKK, a.s., 

jako vlastníka v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Karlovy Vary pro k. ú. Bochov na listu vlastnictví č. 692)  

 

- a získání příslušného pravomocného stavebního povolení pro výstavbu CNG čerpací stanice 

 

s tím, že termín pro splnění pokynu je do 31.08.2023. 
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- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, aby navenek učinil za jediného akcionáře 

společnosti ÚSKK, a.s., projev vůle při výkonu práv jediného akcionáře v působnosti valné hromady  

a aby podepsal písemná vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře společnosti  

ÚSKK, a.s., přijatého v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 ZOK 

 

- ukládá představenstvu společnosti ÚSKK, a.s., zajistit splnění pokynu v uložené lhůtě 

 

Termín kontroly: září 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
50. Nominace do monitorovacího výboru programu spolupráce Česko – Sasko 2021–2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1049/09/22 
 

- schvaluje následující nominaci na pozici řádného člena monitorovacího výboru programu spolupráce 

Sasko – Česko 2021–2027: Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení 

 

- schvaluje následující nominaci na pozici náhradníka řádného člena monitorovacího výboru programu 

spolupráce Sasko – Česko 2021–2027: Mgr. Petra Banzetová, vedoucí oddělení přeshraničních projektů 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
51. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  - SC 1.1 

(MRR)“, prioritní osy 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů 

digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány - schválení přípravy, 

realizace a financování projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1050/09/22 
 

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

organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace na projekt 

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“, v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  - SC 1.1 (MRR)“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování projektu  

z vlastních zdrojů organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Elektronické odesílání dat 

zdravotnické dokumentace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, 

výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  - SC 1.1 (MRR)“ ve výši 22 428 865 Kč vč. DPH, tzn. 100 % 

celkových uznatelných výdajů projektu, z toho 85 % podíl z EU a 15 % z vlastních zdrojů žadatele,  

tj. Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

realizace projektu „Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzvy č. 8 s názvem „eGovernment  - SC 1.1 (MRR)“ 

Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace ve výši 15 %  

z celkových uznatelných výdajů realizace projektu 

 

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

„Elektronické odesílání dat zdravotnické dokumentace“ pro organizaci Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 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. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
52. Realizace akcí "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" a „Vybavení 

interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ - schválení záměrů a schválení závazných 

finančních příslibů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1051/09/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci akcí "Muzejní 

expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" a „Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových 

Varech“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k financování projektu "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových 

Varech" ve výši 69.258.367 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti, popř. z úvěru 

 

- schvaluje řešení skleněného mobiliáře v celkové výši 4.551.000 Kč bez DPH, tj. 5.506.710 Kč  

vč. DPH příspěvkovou organizací Císařské lázně – studií interiérů zpracovávané společností Petr Hájek 

ARCHITEKTI s.r.o., kterým dojde k navýšení předpokládané hodnoty akce vybavení interiéru Císařských 

lázní v Karlových Varech na 41.806.710 Kč vč. DPH 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k financování projektu „Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech“ 

ve výši 41.806.710 vč. DPH a realizaci akce, kterou dojde ke zhodnocení majetku Císařských lázní 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Alexandr Chalupník, Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje 
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53. 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 - schválení úpravy 

finančního krytí 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1052/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informace o projektech 

„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, uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení finančního krytí 

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ o 33.614.713,55 Kč 

včetně DPH na krytí veřejné zakázky „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení snížení finančního krytí 

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ o 112.458.912,50 Kč 

včetně DPH na krytí full-service pro nakoupené autobusy, neboť ve veřejné zakázce „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“,  není full-service součástí plnění a veřejná zakázka „Nákup 

CNG autobusů pro Karlovarský kraj“ je pravomocně zrušena. Finanční krytí mělo být provedeno  

ze schválených rozpočtů odboru dopravy a silničního hospodářství na roky 2023 – 2027 (nad rámec 

předpokládané výše výdajů na dopravní obslužnost – autobusy). 

 

Termín kontroly: únor 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ing. Petr Kulhánek v. r.         Patrik Pizinger v. r. 

                     hejtman               ověřovatel 

            Karlovarského kraje 

 


