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

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

  Strana 1 (celkem 4) 

 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 96. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 8. září 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 8:45 do 9:00 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, p. Pizinger (videokonferenčně), 

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Jakobec 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Poskytnutí finančního daru městu Kraslice - spolufinancování realizace projektu RK 1053/09/22 

2. Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji v roce 2023 

RK 1054/09/22 

3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Potravinová banka 

Karlovarského kraje z. s., na projekt "Nákup potravinové pomoci" 

RK 1055/09/22 

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

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

RK 1056/09/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Mgr. Roberta Pisára 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Poskytnutí finančního daru městu Kraslice - spolufinancování realizace projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1053/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč městu Kraslice  

(IČO 00259438), na spolufinancování realizace projektu „Objekt šaten a tribuny SK Kraslice – fotbal“  

v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024,  

č.j.: NSA-0007/2020/D/1 do Výzvy 19/2022 Regiony ÚSC 2022 s č.j.: NSA21-0007/2020/D/40 

vyhlášeného Národní sportovní agenturou, za podmínky, že projekt bude poskytovatelem dotace schválen 

k realizaci 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice (IČO 00259438)  

za podmínky, že obdarovaný předloží Karlovarskému kraji příslušný právní akt o poskytnutí dotace Národní 

sportovní agenturou, nejpozději však do 31. prosince 2023 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 407/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 10.000 Kč 

v rámci rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Finanční prostředky jsou 

určeny k poskytnutí daru městu Kraslice na spolufinancování investiční akce „Objekt šaten a tribuny  

SK Kraslice – fotbal“ 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena rady pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, tělovýchovy  

a sportu, podpisem darovací smlouvy 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající  

z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 

 
2. Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1054/09/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování 

zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2023 - varianta 1 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
3. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Potravinová banka Karlovarského  

kraje z. s., na projekt "Nákup potravinové pomoci" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1055/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Potravinová banka 

Karlovarského kraje z. s., se sídlem Merklínská 15, 360 010 Karlovy Vary, IČO 04121538, na projekt 

"Nákup potravinové pomoci" ve výši 100 000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se spolkem Karlovarského 

kraje Potravinová banka Karlovarského kraje z. s., IČO 04121538, na projekt "Nákup potravinové pomoci" 

ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
4. 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 

usnesením č. RK 1056/09/22 
 

- souhlasí s výběrem ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

- jmenuje Doc. RNDr. Juditu Kinkorovou, CSc., narozenou dne xxxxxxxxx, ředitelkou Institutu lázeňství  

a balneologie, v.v.i., na návrh rady instituce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., dnem 1. 10. 2022  

podle ustanovení § 15 písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

- schvaluje dohodu o podmínkách výkonu funkce dle návrhu 

 

- stanovuje mzdu ředitelce Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., ve výši dle mzdového výměru uvedeného 

v návrhu, který je přílohou tohoto materiálu 
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Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. Mgr. Robert Pisár v. r. 

hejtman     ověřovatel 

Karlovarského kraje 

 


