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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 97. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 19. září 2022  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 10:16 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, Mgr. Čermák,  

pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (do 9:55 hod.) (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  p. Pizinger 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.09.2022 RK 1057/09/22 

2. Rozpočtové změny RK 1058/09/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 1059/09/22 

4. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Muzeum Cheb, p. o. KK, z původní akce "Etnografická  

expozice - Nová expozice" na akce "Restaurování sbírkových předmětů  

pro etnografickou expozici", "Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb" 

RK 1060/09/22 

5. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem 

„Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

RK 1061/09/22 

6. Výpověď smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností 

NEWTON Media a.s. 

RK 1062/09/22 

7. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro 

rok 2023 

RK 1063/09/22 

8. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji - Kotlíková dotace II" - změna žadatele o dotaci projektu číslo 

2_01_617 

RK 1064/09/22 
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9. Předpisy rady kraje "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 

a jeho příspěvkovými organizacemi" a "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím 

centrálního zadávání" 

RK 1065/09/22 

10. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2022 RK 1066/09/22 

11. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/11 v k.ú. Nové Domy 

RK 1067/09/22 

12. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem 

hospodaření s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 981/4 v k.ú. Studenec u Oloví 

RK 1068/09/22 

13. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické  

osoby - pozemek parc. č. st. 237/1, jehož součástí je budova č.p. 217  

v k.ú. Mariánské Lázně 

RK 1069/09/22 

14. Souhlas s uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem 

a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 

RK 1070/09/22 

15. Souhlas vlastníka s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje 

svěřeného k hospodaření Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace - sloupová transformační stanice 22/0,4 kV - DTS_1264 

(stavba-sloup)  

RK 1071/09/22 

16. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ 

ELEKTRO FIRMA, spol. s r. o., do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemky p.č. 352/14 a p.č. 358/2 v k.ú. Sokolov 

RK 1072/09/22 

17. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 1073/09/22 

18. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace 

RK 1074/09/22 

19. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Vojkovice o změnu závazných parametrů  

poskytnuté dotace 

RK 1075/09/22 

20. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – schválení dodatku č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb projektového manažera BIM pro stavbu „Karlovarské inovační 

centrum“ 

RK 1076/09/22 

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

o poskytování služeb BIM manažera pro stavbu „Generel Karlovarské krajské 

nemocnice – 1. etapa – objekt G1, G2, G3“ 

RK 1077/09/22 

22. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté  

na předprojektovou přípravu opravy hrázděné stavby č. ev. 22 v obci Rotava  

RK 1078/09/22 

23. Žádost obce Velký Luh o poskytnutí individuální dotace na akci „Společná stezka 

pro pěší a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada 

vícenákladů“ 

RK 1079/09/22 

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

Nejdku“ – schválení udělení plné moci ředitelkou Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace, vedoucímu projektu 

RK 1080/09/22 

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

Nejdku“ 1. etapa, registrační číslo projektu 013D313003001 – schválení udělení 

plné moci ke všem úkonům souvisejících se zastupováním Karlovarského kraje  

při výkonu práv a povinností vedoucího projektu 

RK 1081/09/22 

26. Nominace vítězů v anketě Senior roku 2022 RK 1082/09/22 

27. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „III/221 29 Modernizace 

silnice Podlesí – Otovice“ realizované v roce 2021 z příspěvku z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury 

RK 1083/09/22 

28. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na „rámcové zajištění 

likvidace škod na silničním majetku po dopravních nehodách“, formou přímého 

zadání zakázky jednomu zhotoviteli 

RK 1084/09/22 
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29. Dodatek č. 35/B1/2022/1 k smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

RK 1085/09/22 

30. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, p. o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, p. o. 

RK 1086/09/22 

31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – Odměny členům představenstva za rok 2021  

RK 1087/09/22 

32. Poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx k reprezentaci na Mistrovství Evropy 

WAKO v kickboxu 
RK 1088/09/22 

33. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných pro rok 2022 RK 1089/09/22 

34. Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů  

pro romské záležitosti pro rok 2023 

RK 1090/09/22 

35. Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Krajská správa 

a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., na částečné uhrazení zvýšených nákladů 

úroků z úvěru 

RK 1091/09/22 

36. Poskytnutí darů výhercům letní výzvy  #tvorimekrajspolu RK 1092/09/22 

37. Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem, 

jejich evidenci a uveřejňování" 

RK 1093/09/22 

38. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství  

RK 1094/09/22 

39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 

Karlovarské krajské nemocnice a.s., vč. hodnotících kritérií pro stanovení odměny 

členům představenstva 

RK 1095/09/22 

40. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem  

v oblasti kultury za 1. pololetí 2022 

RK 1096/09/22 

41. Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Nová Role z. s. - spolufinancování 

realizace projektu 

RK 1097/09/22 

42. Změna usnesení č. RK 35/01/22 ze dne 10. 1. 2022 - Účast sportovní reprezentace 

Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023  

a poskytnutí věcných darů účastníkům 

RK 1098/09/22 

43. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní a kancelář - 4K  

- předprojektová příprava" - smlouva č. 1219100012 o poskytnutí dotace  

ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

RK 1099/09/22 

44. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. RK 1100/09/22 

45. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 

„Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci 

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

RK 1101/09/22 

46. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace 

areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 4  

ke smlouvě o dílo na provedení stavby 

RK 1102/09/22 

47. Souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu mezi Integrovanou střední 

školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace  

a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s., za účelem provozování domova 

mládeže  

RK 1103/09/22 

48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni 

učit! v Karlovarském kraji" 

RK 1104/09/22 

49. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu 

rekonstrukce" pro Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, 

příspěvková organizace 

RK 1105/09/22 

50. Veřejná zakázka "Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně 

rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" Domov  

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, zrušení zadávacího 

řízení a schválení realizace nového zadávacího řízení 

RK 1106/09/22 
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51. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola 

živnostenská Sokolov, p. o., na tlakové čištění kanalizace 

RK 1107/09/22 

52. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna síťových 

přepínačů v TCKK" 

RK 1108/09/22 

53. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – plná moc  

k zastupování Karlovarského kraje pro společnost TECHNICO Opava s.r.o.,  

v rámci plnění smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu 

inženýrské činnosti a poskytování služeb autorského dozoru projektanta  

RK 1109/09/22 

54. Schválení dodatku č. 11 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace 

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

Císařských lázní Karlovy Vary" 

RK 1110/09/22 

55. Schválení podání projektového záměru na projekt "Revitalizace okolí Císařských 

lázní" do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

RK 1111/09/22 

56. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, 

p. o., na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

RK 1112/09/22 

57. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů 

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup 

nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

RK 1113/09/22 

58. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla 

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi" pro zadání veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, Císařské lázně 

- interiéry“ s využitím metody Design & Build  

RK 1114/09/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Pavla Čekana 

- pí Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

30. 

 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

 

Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, p. o. a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského 

kraje, p. o. 

Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – Odměny členům představenstva za rok 2021 

Poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx k reprezentaci na Mistrovství Evropy WAKO 

v kickboxu 
Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných pro rok 2022 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2023 

35. 

 

36. 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

 

43. 

 

 

44. 

45. 

 

 

46. 

 

 

47. 

 

 

48. 

 

Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje, p. o., na částečné uhrazení zvýšených nákladů úroků z úvěru 

Poskytnutí darů výhercům letní výzvy  #tvorimekrajspolu 

Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem, jejich 

evidenci a uveřejňování" 

Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání  

k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství 

Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské 

krajské nemocnice a.s., vč. hodnotících kritérií pro stanovení odměny členům představenstva 

Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 1. pololetí 2022 

Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Nová Role z. s. - spolufinancování realizace 

projektu 

Změna usnesení č. RK 35/01/22 ze dne 10. 1. 2022 - Účast sportovní reprezentace 

Karlovarského kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 a poskytnutí 

věcných darů účastníkům 

Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní a kancelář  

- 4K - předprojektová příprava" - smlouva č. 1219100012 o poskytnutí dotace ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky 

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů  

„Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo  

na provedení stavby 

Souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu mezi Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Sokolovskou uhelnou, právní 

nástupce, a.s., za účelem provozování domova mládeže 

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni učit!  

v Karlovarském kraji" 
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49. 

 

 

50. 

 

 

 

51. 

 

52. 

 

53. 

 

 

 

54. 

 

 

55. 

 

56. 

 

57. 

 

 

58. 

 

 

 

 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu 

rekonstrukce" pro Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková 

organizace 

Veřejná zakázka "Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně 

rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, zrušení zadávacího řízení a schválení 

realizace nového zadávacího řízení 

Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská 

Sokolov, p. o., na tlakové čištění kanalizace 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů  

v TCKK" 

Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – plná moc k zastupování 

Karlovarského kraje pro společnost TECHNICO Opava s.r.o., v rámci plnění smlouvy o dílo 

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a poskytování služeb 

autorského dozoru projektanta 

Schválení dodatku č. 11 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu 

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

Vary" 

Schválení podání projektového záměru na projekt "Revitalizace okolí Císařských lázní"  

do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,  

na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů  

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních 

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro zadání 

veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, Císařské lázně - interiéry“ s využitím metody 

Design & Build 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.09.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1057/09/22 
 

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

k datu 19.09.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 19.09.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1058/09/22 
 

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 409/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 700.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace  

z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb  
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do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí v roce 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 410/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 27.483,40 Kč z titulu vrácení státních finančních prostředků na přímé 

výdaje na vzdělávání od příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem Gymnázium Cheb. 

Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 411/2022 

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

kraje ve výši ± 46.830 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí náborového příspěvku 

nové zaměstnankyni, pracovnici v přímé péči v sociálních službách, 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. 412/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy  

a zákonné odvody přímo související s realizací projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference  

a programu RE:START v Karlovarském kraji II., financovaného v rámci Operačního programu Technická 

pomoc 2014-2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 413/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 2.053.895,82 Kč (podíl SR 10 % + podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu 

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) 

financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování  

a boj s chudobou 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 108.099,78 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů 

EU Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje na dofinancování povinného 5 % podílu 

spolufinancování Karlovarského kraje k obdržené dotaci na realizaci projektu Podpora procesu 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (OPZ III.) financovaného  

v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Rozpočtovou změnu č. 414/2022 

- přesun z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v celkové výši ± 3.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů přímo 

souvisejících s realizací projektu Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji 

realizovaného Karlovarským krajem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní 

osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 415/2022 

 - navýšení příjmů Karlovarského kraje ve výši 1.471.913 Kč (podíly: 85 % EU, 15 % SR) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace (ex-post) z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za realizaci projektu 

Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II., registrační 

číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261, financovaného v rámci Operačního programu 

Technická pomoc 2014-2020. Finanční prostředky budou rozpočtově zapojeny vůči financování  

a převedeny do Fondu budoucnosti. 
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Rozpočtovou změnu č. 416/2022 

- přesun běžných rozpočtových prostředků v celkové výši ± 180.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí 

neinvestičních příspěvků v jednotlivé výši 60.000 Kč příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským 

krajem na zajištění akce Výstava škol 2023, která se bude konat na podzim roku 2022. Finanční prostředky 

jsou určeny pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, Střední průmyslovou školu 

Ostrov a Integrovanou střední školu Cheb. 

 

Rozpočtovou změnu č. 417/2022 

- změna charakteru finančních prostředků ve výši 785.290 Kč v rámci rozpočtu výdajů Odboru řízení 

projektu, a to z neinvestičních na investiční. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v roce 2022 

příspěvkové organizaci Císařské lázně na pořízení návrhové studie interiéru Císařských lázní. 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje  

a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1059/09/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 9. 2022 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Muzeum 

Cheb, p. o. KK, z původní akce "Etnografická expozice - Nová expozice" na akce "Restaurování 

sbírkových předmětů pro etnografickou expozici", "Architektonické řešení Nové expozice Muzea 

Cheb" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1060/09/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic v celkové  

výši 1.464.015 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb, p. o. KK, z původní akce "Etnografická expozice 

- Nová expozice" na akce "Restaurování sbírkových předmětů pro etnografickou expozici" (464.015 Kč), 

"Architektonické řešení Nové expozice Muzea Cheb" (1.000.000 Kč) 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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5. Schválení realizace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých 

přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1061/09/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku „Dodávka 

léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka léčivých přípravků  

pro ZZS KVK 2022-2024“ 

 

- schvaluje nejnižší nabídkovou cenu v Kč vč. DPH jako hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek  

na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ 

 

- schvaluje seznam dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek: 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804 

AGEL a.s., IČO 00534111 

Repharm a.s., IČO 25319141 

BENU Česká republika s.r.o., IČO 49621173 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČO 28511298 

 

- schvaluje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 

- člen: Ing. Josef Janů, Ing. Šárka Ištvánová, Ing. Mgr. Miloš Kukačka 

- náhradník: Ing. Erik Klimeš, Ing. Antonín Zaschke, Ing. Jitka Hloušková, MUDr. Jiří Smetana 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
6. Výpověď smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností NEWTON Media a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1062/09/22 
 

- souhlasí s vypovězením smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností NEWTON 

Media a.s., IČO 28168265, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
7. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1063/09/22 
 

 

 



Usnesení z 97. jednání RKK dne 19.09.2022  č. j. KK/2172/VZ/22 

 

19.09.2022  Strana 10 (celkem 33) 

 

- schvaluje termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2023 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
8. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji 

- Kotlíková dotace II" - změna žadatele o dotaci projektu číslo 2_01_617 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1064/09/22 
 

- schvaluje změnu žadatele pod pořadovým číslem žádosti 2_01_617 v projektu Kotlíkových dotací II  

- z xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, dle důvodové zprávy 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s evidenčním číslem KK00974/2018 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

s evidenčním číslem KK00974/2018 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
9. Předpisy rady kraje "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem  

a jeho příspěvkovými organizacemi" a "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 

krajem a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1065/09/22 
 

- ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

č. PR 06/2018 dnem 30. 9. 2022 

 

- schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi s datem nabytí účinnosti 1. 10. 2022, dle návrhu 

 

- ruší Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

prostřednictvím centrálního zadávání č. PR 01/2020 dnem 30. 9. 2022 

 

- schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání s datem nabytí účinnosti 1. 10. 2022, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
10. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1066/09/22 
 

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu 298D2460 - Výkupy pozemků pod silnicemi 

II. a III. třídy ze státního rozpočtu na rok 2022, dle návrhu 
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Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
11. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/11  

v k.ú. Nové Domy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1067/09/22 
 

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

p.p.č. 314/11 o výměře 91 m2 v k.ú. Nové Domy a obci Oloví, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., mezi 

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08  

Hradec Králové, IČO 42196451 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s právem hospodaření  

s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., 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 předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České 

republiky, s.p. 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
12. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem 

státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 

981/4 v k.ú. Studenec u Oloví 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1068/09/22 
 

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

p.p.č. 981/4 o výměře 1498 m2 v k.ú. Studenec u Oloví a obci Oloví, a to formou smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem mezi Správou železnic, státní organizace, se sídlem  

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234 (jako převodce na straně jedné),  

a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České 

republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace, do vlastnictví 

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

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

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
13. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - pozemek parc. 

č. st. 237/1, jehož součástí je budova č.p. 217 v k.ú. Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1069/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku  

parc. č. st.237/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 618 m2, jehož součástí je budova č.p. 217, stavba 

ubytovacího zařízení, v k.ú. Mariánské Lázně, ulice Ruská, Mariánské Lázně, včetně souboru movitých věcí 

tvořících vybavení budovy konkrétnímu zájemci xxxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem mládeže a školní jídelnou Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace, se sídlem Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00377945 (jako prodávající na straně 

jedné), a xxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 8.610.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 

do vlastnictví xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Domovu mládeže a školní jídelně 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Domov mládeže a školní jídelnu 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru správa majetku Krajského 

úřadu Karlovarského kraje informovat uchazeče o výsledku obálkové metody 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny 

Mariánské Lázně 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
14. Souhlas s uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK 01312/2014-00 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1070/09/22 
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- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., evidenční číslo KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30.05.2014, dle návrhu 

 

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

č. 10 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

evidenční číslo KK 01312/2014-00, uzavřené dne 30.05.2014, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
15. Souhlas vlastníka s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje svěřeného  

k hospodaření Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace - sloupová 

transformační stanice 22/0,4 kV - DTS_1264 (stavba-sloup)  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1071/09/22 
 

- souhlasí s odstraněním části stavby v majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření Zařízení 

následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace - poškozené olejové transformační stanice 

22/0,4 kV - DTS_1264 (stavba-sloup), inv.č. 500127, rok pořízení 2018, pořizovací cena 625.876,00 Kč 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a hospicové péče 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
16. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, 

spol. s r. o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 352/14 a p.č. 358/2 v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1072/09/22 
 

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

p.č. 352/14 o výměře 674 m2 a p.č. 358/2 o výměře 43 m2 v k.ú. a obci Sokolov, a to formou kupní smlouvy 

mezi společností SOKOLOVSKÁ ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., se sídlem Rolnická 656, PSČ 356 01 

Sokolov, IČO 49197703 (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. 564-7/2022 ze dne 26.01.2022  

ve výši 581.010 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti SOKOLOVSKÁ 

ELEKTRO FIRMA, spol. s r.o., 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 předmětné kupní smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 
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Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

příspěvková organizace 

 

 
17. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí  

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1073/09/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/1812, pozemek p.č. 97/1 v k.ú. Vintířov  

u Sokolova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

Stav-elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 791-9509/2022 ze dne 15.07.2022 (umístění inženýrských 

sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21226, pozemek p.p.č. 270/1 v k.ú. Hradiště  

u Chebu, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 850-9534/2022 ze dne 18.07.2022 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN, rozpojovací skříň v pilíři, přípojková skříň v pilíři), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti 

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21229, pozemek p.p.č. 284/1 v k.ú. Chocovice, 

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci společností 

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 144-7529/2022 ze dne 22.06.2022 (umístění 

inženýrských sítí – podzemní kabel NN, rozpojovací skříň v pilíři, přípojková skříň v pilíři), a to za celkovou 

jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti 

ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/198, pozemky p.p.č. 1459/9, p.p.č. 1459/10  

a p.p.č. 1459/102 v k.ú. Toužim, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a s., zastoupené na základě plné 

moci společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 1219-7604/2022 ze dne 18.07.2022 

(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 Kč  

+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH,  

tj. celkem 4.235 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/606, pozemek p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb,  

ve prospěch společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., zastoupené na základě plné moci společností 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, dle geometrického plánu č. 6635-47/2022  

ze dne 24.06.2022 (umístění inženýrských sítí – kanalizace a gravitační kanalizační přípojka),  

a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy  

o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2187, pozemek p.p.č. 2312/1 v k.ú. Bublava, 

ve prospěch společnosti Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, dle geometrického  

plánu č. 1339-3684/2022 ze dne 04.08.2022 (umístění inženýrských sítí – rozšíření vodovodní a kanalizační 

sítě), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21039, pozemek p.p.č. 3287/1  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a s., zastoupené na základě 

plné moci společností E - PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 719-6386/2021  
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ze dne 29.09.2021 (umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 

500 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč  

+ DPH, tj. celkem 3.025 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

k podpisu předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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 

 

 
18. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - žádost 

obce Kolová o změnu charakteru poskytnuté dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1074/09/22 
 

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

charakteru poskytnuté dotace z neinvestiční na investiční, dle přílohy č. 1 a uzavření dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02665/2022  

dle návrhu v příloze č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit pana Patrika Pizingera, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02665/2022  

dle návrhu v příloze č. 3 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
19. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“ - žádost 

obce Vojkovice o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1075/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost obce Vojkovice  

o změnu závazných parametrů akce dle přílohy č. 1 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02672/2022 dle návrhu v příloze č. 4 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit pana Patrika Pizingera, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02672/2022  

dle návrhu v příloze č. 4 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
20. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – schválení dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb 

projektového manažera BIM pro stavbu „Karlovarské inovační centrum“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1076/09/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb projektového manažera BIM pro stavbu 

„Karlovarské inovační centrum“ 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
21. Projekt „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – schválení dodatku č. 1 smlouvy o poskytování 

služeb BIM manažera pro stavbu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – objekt G1, 

G2, G3“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1077/09/22 
 

- schvaluje změnu osoby vykonávající činnost BIM manažera a uzavření dodatku č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb BIM manažera pro stavbu „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – objekt 

G1, G2, G3“ 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
22. Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na předprojektovou přípravu 

opravy hrázděné stavby č. ev. 22 v obci Rotava  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1078/09/22 
 

- bere na vědomí změnu vlastníka objektu č. ev. 33 v Rotavě, na jehož přípravu opravy byly poskytnuty 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje změnu textu části v usnesení č. RK 671/06/22 ze dne 6. 6. 2022 uvedeného v příloze č. 1  

na řádku č. 13 a 14 tak, že ve sloupci C se nahrazuje žadatel xxxxxxxxx žadatelem Vefra s.r.o.,  

ve sloupci D se nahrazuje nepodnikající fyzická osoba společností s ručeným omezením, ve sloupci E  

se doplňuje IČO 08039313 a ve sloupci F se nahrazují Karlovy Vary Prahou 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů se společností Vefra s.r.o., 

na projekty: „architektonická studie, stavebně-technický průzkum objektu, zaměření stavu objektu“  

a „stavebně-historický průzkum“, dle návrhů v přílohách č. 3 a č. 4 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit provedení všech 

administrativních úkonů spojených s poskytnutím dotací 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
23. Žádost obce Velký Luh o poskytnutí individuální dotace na akci „Společná stezka pro pěší  

a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada vícenákladů“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1079/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

investiční dotace obci Velký Luh z rozpočtu Karlovarského kraje na akci „Společná stezka pro pěší  

a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada vícenákladů“ v maximální  

výši 300.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Víta Hromádko, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Velký Luh 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 406/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 300.000 Kč  

z rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje roku 2022 

do rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky 

jsou určeny na poskytnutí investiční individuální dotace pro obec Velký Luh na akci Společná stezka  

pro pěší a cyklisty Velký Luh – Plesná – přeložka kabelů CETIN – úhrada vícenákladů. 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

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

– schválení udělení plné moci ředitelkou Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace, vedoucímu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1080/09/22 
 

- schvaluje udělení plné moci ředitelkou Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, 

příspěvková organizace, Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, v rámci projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“, a to vše dle návrhu 

 

- pověřuje ředitelku Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace,  

JUDr. Zuzanu Blažkovou, Bc., podpisem plné moci 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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25. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 1. 

etapa, registrační číslo projektu 013D313003001 – schválení udělení plné moci ke všem úkonům 

souvisejících se zastupováním Karlovarského kraje při výkonu práv a povinností vedoucího projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1081/09/22 
 

- schvaluje udělení plné moci Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, ke všem úkonům souvisejících se zastupováním Karlovarského kraje při výkonu práv 

a povinností vedoucího projektu s názvem „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku“ 1. etapa, registrační číslo projektu 013D313003001, a to vše dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
26. Nominace vítězů v anketě Senior roku 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1082/09/22 
 

- schvaluje ocenění v anketě Senior roku 2022 dle předloženého návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
27. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „III/221 29 Modernizace silnice  

Podlesí – Otovice“ realizované v roce 2021 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1083/09/22 
 

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce: „III/221 29 Modernizace silnice  

Podlesí – Otovice“ realizované v roce 2021 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

v předloženém znění 

 

- pověřuje pana Ing. Jana Bureše, DBA, člena Zastupitelstva Karlovarského kraje podpisem Závěrečného 

vyhodnocení akce: „III/221 29 Modernizace silnice Podlesí – Otovice“ realizované v roce 2021 z příspěvku 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 
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28. Schválení způsobu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na „rámcové zajištění likvidace škod 

na silničním majetku po dopravních nehodách“, formou přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1084/09/22 
 

- schvaluje způsob realizace veřejné zakázky malého rozsahu na rámcové zajištění likvidace škod  

na silničním majetku po dopravních nehodách, formou přímého zadání zakázky jednomu zhotoviteli, 

akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
29. Dodatek č. 35/B1/2022/1 k smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1085/09/22 
 

- souhlasí s návrhem dodatku č. 35/B1/2022/1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 35/B1/2022/1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu, včetně nabytí finančních 

prostředků podle tohoto dodatku 

 

- souhlasí s přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených  

na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji v roce 2022 pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, DBA, člena zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem dodatku  

č. 35/B1/2022/1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, učinit veškeré 

kroky směřující k uzavření dodatku č. 35/B1/2022/1 smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
30. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, p. o., a Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1086/09/22 
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- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského  

kraje, p. o., Ing. Jiřímu Šlachtovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě za mimořádnou práci  

za I. pololetí roku 2022 

 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 

Karlovarského kraje, p. o., Ing. Janu Mládkovi ve výši uvedené v důvodové zprávě za mimořádnou práci  

za I. pololetí roku 2022 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Odměny 

členům představenstva za rok 2021  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1087/09/22 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje 

jako jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem  

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- rozhoduje v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. f) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., o přiznání 

jednorázové odměny členům představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2021  

v plné výši 

 

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

 

 
32. Poskytnutí finančního daru xxxxxxxxx k reprezentaci na Mistrovství Evropy WAKO  

v kickboxu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1088/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, jako podporu 

Karlovarského kraje její reprezentaci na Mistrovství Evropy WAKO v kickboxu konanému v Turecku  

v listopadu 2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
33. Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost - návrh oceněných pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1089/09/22 
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- schvaluje osoby navržené v příloze č. 2 k udělení Vyznamenání za zásluhy o bezpečnost za rok 2022 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
34. Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské 

záležitosti pro rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1090/09/22 
 

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora 

koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2023 ve výši 300.000 Kč 

 

- pověřuje odbor sociálních věcí podáním Žádosti v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů  

pro romské záležitosti pro rok 2023 prostřednictvím webové aplikace v termínu do 11. 10. 2022 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem krycího listu "Potvrzení podání elektronického návrhu 

projektu do IS Patriot" vygenerovaného webovou aplikací 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
35. Navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz organizaci Krajská správa a údržba 

silnic Karlovarského kraje, p. o., na částečné uhrazení zvýšených nákladů úroků z úvěru 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1091/09/22 
 

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz o 7.500.000 Kč organizaci Krajská 

správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., na částečné uhrazení zvýšených nákladů úroků z úvěru 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 399/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 7.500.000 Kč  

z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu neinvestičních 

výdajů Odboru dopravy pro příspěvkovou organizaci Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského  

kraje, p. o., na navýšení neinvestičního příspěvku - příspěvku na provoz pro rok 2022 ve výši 7.500.000 Kč  

na částečné uhrazení zvýšených nákladů úroků z úvěru 

 

Termín kontroly: 17.10.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
36. Poskytnutí darů výhercům letní výzvy #tvorimekrajspolu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1092/09/22 
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- souhlasí s poskytnutím darů výhercům letní výzvy #tvorimekrajspolu dle návrhu v důvodové zprávě  

v maximální výši 3 600 Kč 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
37. Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem, jejich 

evidenci a uveřejňování" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1093/09/22 
 

- ruší Předpis rady kraje č. PR 02/2021 "Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem  

a jejich evidenci" schválený usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1060/10/12 

 

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 914/08/15, ve kterém je uloženo zpracovatelům smluv,  

u kterých je smluvní stranou Karlovarský kraj, potvrdit svým podpisem na poslední straně vlevo dole  

u každého stejnopisu smlouvy totožnost stejnopisu se schváleným zněním (jméno, příjmení, podpis 

zpracovatele). Z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. u smluv s mezinárodní účastí) zpracovatel potvrdí 

věcnou správnost na samostatném listu ke každému stejnopisu smlouvy. 

 

- souhlasí a schvaluje Předpis rady kraje "Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem, 

jejich evidenci a uveřejňování" dle návrhu s účinností od 1. 10. 2022, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu zajistit zrušení navazujících 

vnitřních předpisů Karlovarského kraje: 

- Směrnice ředitelky krajského úřadu č. SE 03/2019 Uveřejňování smluv v registru smluv 

- Pokyn ředitele krajského úřadu č. PO 01/2015 Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

a administrace individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje formou opatření ředitelky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a krajského živnostenského úřadu 

 

 
38. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1094/09/22 
 

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

motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, paní xxxxxxxxx a akreditovaným 

zařízením PV-AMBULANCE s.r.o., se sídlem Cheb, Nerudova 2397/3, PSČ 350 02, IČO 29112877,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

– dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

vč. hodnotících kritérií pro stanovení odměny členům představenstva 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1095/09/22 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích),  ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako 

jediný společník společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem  

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni v oddíle B, vložka 1205 

 

- projednala a schvaluje v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., 

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

dle návrhu 

 

- projednala a schvaluje v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., 

hodnoticí kritéria pro stanovení odměny členům představenstva, jež jsou nedílnou součástí dodatku č. 2  

ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., dle návrhu 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena 

představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., se členy představenstva Karlovarské krajské  

nemocnice a.s. 

 

- ukládá odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí  

jediného akcionáře 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
40. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti kultury 

za 1. pololetí 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1096/09/22 
 

- stanovuje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti 

kultury za 1. pololetí roku 2022 v částkách dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
41. Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Nová Role z. s. - spolufinancování realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1097/09/22 
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- schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč Fotbalovému klubu  

Nová Role z. s. (IČO 26588960), na spolufinancování realizace projektu „Výstavba technicko-sociální 

budovy ve sportovním areálu Fotbalového klubu Nová Role z. s.“ v rámci dotačního investičního programu 

č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č. j.: NSA-0007/2020/D/1 do Výzvy 18/2022 

Regiony SK/TJ 2022 s č. j.: NSA-0007/2020/D/39 vyhlášeného Národní sportovní agenturou, za podmínky, 

že projekt bude poskytovatelem dotace schválen k realizaci 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Nová Role z. s. 

(IČO 26588960), 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. 419/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků  

ve výši ± 10.000 Kč v rámci rozpočtu příspěvků cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů. Finanční prostředky jsou určeny  

pro Fotbalový klub Nová Role z. s., jako finanční dar na spolufinancování investiční akce Výstavba 

technicko-sociální budovy ve sportovním areálu Fotbalového klubu Nová Role z. s. 

 

- 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: září 2023 
 

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

 

 
42. Změna usnesení č. RK 35/01/22 ze dne 10. 1. 2022 - Účast sportovní reprezentace Karlovarského 

kraje na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 a poskytnutí věcných darů účastníkům 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1098/09/22 
 

- mění část svého usnesení č. RK 35/01/22 ze dne 10. 1. 2022, jímž vzala na vědomí předběžný odhad 

výdajů na finanční zabezpečení účasti reprezentačního výběru sportovců Karlovarského kraje na Hrách  

X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023, které se uskuteční ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2023  

v Královehradeckém kraji, ve výši cca 1.850.000 Kč, v tom smyslu, že nový předběžný odhad výdajů  

na akci je ve výši 2.407.060 Kč 

 

- mění část svého usnesení č. RK 35/01/22 ze dne 10. 1. 2022, kterým schválila poskytnutí věcných darů 

(reprezentační nástupové oblečení) účastníkům her v celkové hodnotě cca 924.000 Kč, v tom smyslu,  

že schvaluje poskytnutí věcných darů (reprezentační nástupové oblečení) účastníkům her v celkové  

hodnotě 1.335.259,20 Kč 

 

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

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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43. Projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní a kancelář - 4K  

- předprojektová příprava" - smlouva č. 1219100012 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1099/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě a Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva 

životního prostředí č. 1219100012 

 

- schvaluje smlouvu č. 1219100012 o poskytnutí podpory pro přípravu projektu "Kulturní a kreativní 

odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4 K - předprojektová příprava" ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
44. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1100/09/22 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje  

jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary,  

K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858 

 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele, Mgr. Alice Justiny Undus, xxxxxxxxx,  

dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis  

o rozhodnutí jediného společníka 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
45. Rozhodnutí o námitkách stěžovatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG 

autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních 

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1101/09/22 
 

- bere na vědomí 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 a o souvisejícím zadávacím 

řízení uvedené v důvodové zprávě 
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- schvaluje nevyhovění námitkám, které podal 2. 9. 2022 stěžovatel BusPlan Import s.r.o.  

a TechnoCast s.r.o., které za účelem podání společné nabídky vytvořily konsorcium s názvem BusPlan 

Import, proti výzvě k písemnému objasnění nabídky v rámci zadávacího řízení „Nákup CNG autobusů  

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, a to rozhodnutím přiloženým v příloze s tím, že do něj budou zapracovány 

případné připomínky odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu a advokátní 

kanceláře HAVEL & PARTNERS 

 

- ukládá odboru řízení projektů obstarat vypořádání námitek stěžovatele BusPlan Import s.r.o.  

a TechnoCast s.r.o., které za účelem podání společné nabídky vytvořily konsorcium s názvem BusPlan 

Import 

 

Termín kontroly: únor 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
46. „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu 

nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení 

stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1102/09/22 
 

- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  

- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská 

krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu  

- pavilon B (levá část)“ 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
47. Souhlas s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu mezi Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Sokolovskou uhelnou,  

právní nástupce, a.s., za účelem provozování domova mládeže  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1103/09/22 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu, mezi Integrovanou střední školou technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s., se sídlem 

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 26348349, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy  

technické a ekonomické Sokolov 
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48. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Výluka, z.s. - projekt "Začni učit!  

v Karlovarském kraji" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1104/09/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje spolku Výluka, z.s. (IČO 05219833) ve výši 594.757 Kč na mapování  

a přípravu projektu "Začni učit! v Karlovarském kraji", včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 420/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků ve výši  

± 594.757 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům téhož odboru k poskytnutí individuální 

neinvestiční dotace pro subjekt Výluka, z. s., na mapování a přípravu projektu „Začni učit! v Karlovarském 

kraji“ 

 

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

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
49. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu 

rekonstrukce" pro Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1105/09/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Externí praní  

pro dobu rekonstrukce" pro Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace 

 

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

zakázku "Externí praní pro dobu rekonstrukce" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu rekonstrukce" 

 

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

praní pro dobu rekonstrukce": 

Nemocnice Ostrov s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO 47714913 

BOK & LK s.r.o., Čsl. armády 42, 432 01 Kadaň, IČO 28731417 

OTS group s.r.o., Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 02338696 

Prádelna Štěpánka s.r.o., č.p. 282, 362 63 Dalovice, IČO 26403668 

Obchodně technické služby s.r.o., Pohraniční stráže 467, 357 03 Svatava, IČO 26353865 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Robert Pisár 

Ing. Josef Janů 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

Jaroslav Štěpán 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Michal Šťovíček 

Bc. Pavel Čekan 
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Markéta Monsportová 

Ing. Vít Hromádko 

Mgr. Jiří Klsák 

Bc. Anna Vendlová 

Monika Drobilová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
50. Veřejná zakázka "Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně 

rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace, zrušení zadávacího řízení a schválení realizace 

nového zadávacího řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1106/09/22 
 

- schvaluje vyloučení účastníka společnosti D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, 

IČO 25089161, ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neprokázání složení požadované jistoty ve výši 245 000 Kč 

 

- schvaluje zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody 

a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu" dle § 127 odst. 2 písm. h) 

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

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k vyloučení účastníka zadávacího řízení  

a zrušení zadávacího řízení 

 

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  

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

Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu 

 

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

zakázku Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu 

 

- schvaluje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny na 15 000 000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody  

a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově objektu 

 

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

Rekonstrukce vnitřních rozvodů - elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen  

v administrativní budově objektu: 

D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart; IČO 25089161 

STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb; IČO 29111021 

JL Company s.r.o., K Panelárně 172, 360 01 Otovice; IČO 07088108 

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov; IČO 25233866 

ODEHNAL - STAVO s.r.o., č.p. 42, 352 01 Podhradí; IČO 25246208 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Robert Pisár 

Mgr. Petr Kubis 
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Mgr. Simona Hechtová 

Kateřina Mairingerová, DiS. 

Jaroslav Štěpán 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Josef Janů 

Michal Šťovíček 

Mgr. Jiří Klsák 

Markéta Monsportová 

Mgr. Dalibor Blažek 

Bc. Anna Vendlová 

Monika Drobilová 

Jana Schanilová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
51. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská  

Sokolov, p. o., na tlakové čištění kanalizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1107/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská 

Sokolov, p.o., ve výši 60.367 Kč na tlakové čištění kanalizace v objektu školy ul. Komenského 759, Sokolov 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 418/2022 - přesun finančních prostředků z běžného rozpočtu Odboru 

investic Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 60.367 Kč do běžných výdajů Odboru školství 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje formou provozního příspěvku  

pro příspěvkovou organizace zřizovanou Karlovarským krajem Střední škola živnostenská Sokolov, p. o., 

na tlakové čištění kanalizace 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
52. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů  

v TCKK" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1108/09/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Výměna síťových 

přepínačů v TCKK" 

 

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

zakázku "Výměna síťových přepínačů v TCKK" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů v TCKK" 
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- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku 

"Výměna síťových přepínačů v TCKK": 

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

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

• Exclusive Networks Czechia s.r.o., Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 28321561  

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

• S&T CZ s.r.o., V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 44846029 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Ing. Erik Klimeš 

Marek Rolenc 

Ing. Zora Bolková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Mgr. Jindřich Čermák 

Eduard Frisch 

Ing. Vít Hromádko 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Mgr. Jiří Klsák 

Mgr. Petr Kubis 

Markéta Monsportová 

Lukáš Zykán 

Mgr. Bc. Hana Žáková 

Ing. Roman Sajfert 

Ing. Andrea Černá 

Monika Drobilová 

Jaroslav Štěpán 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
53. Projekt "Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov" – plná moc k zastupování 

Karlovarského kraje pro společnost TECHNICO Opava s.r.o., v rámci plnění smlouvy o dílo  

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a poskytování služeb autorského 

dozoru projektanta  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1109/09/22 
 

- schvaluje udělení plné moci pro TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, 

IČO 25849204, k zastupování Karlovarského kraje při všech písemných i ústních jednáních se stavebním 

úřadem a dalšími dotčenými úřady a orgány státní správy či dalšími dotčenými institucemi a organizacemi 

ve všech záležitostech souvisejících se správními úkony dle smlouvy o dílo na akci „Výstavba urgentního 

příjmu nemocnice Sokolov, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru projektanta“ s platností plné moci do 31. května 2023 dle návrhu, a to v rozsahu plné moci uvedené 

v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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54. Schválení dodatku č. 11 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby "Revitalizace objektu Císařských 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1110/09/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 11 k smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace 

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

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

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

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

sdělené ve stanovené lhůtě poskytovatelem dotace Ministerstvem kultury 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo 

se zhotovitelem stavebních prací v rámci realizace stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy 

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

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

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

verzi 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
55. Schválení podání projektového záměru na projekt "Revitalizace okolí Císařských lázní"  

do Integrované územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1111/09/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje podání projektového záměru na projekt "Revitalizace okolí Císařských lázní" do Integrované 

územní investice Karlovarské aglomerace "ITIKA" do 9. výzvy k předkládání projektových záměrů  

pro opatření ITIKA D.1.1 Urbanizovaná veřejná prostranství ve vazbě na specifický cíl 2.2 IROP 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
56. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,  

na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1112/09/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,  

ve výši 210.246 Kč na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov" 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 421/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 210.246 Kč  

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

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního příspěvku do fondu 

investic pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Gymnázium Ostrov, p. o.,  

na dofinancování akce „Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov“ 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
57. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů  

pro Karlovarský kraj v r. 2022“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních autobusů  

pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1113/09/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj  

v r. 2022“ 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena pro část: 

č. 1 - Malé autobusy - nabídka účastníka KAR group, a.s., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava,  

702 00 Ostrava, IČO 25823035, s nabídkovou cenou 804.332.683,55 Kč s DPH 

č. 2 - Střední autobusy - nabídka účastníka SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, 

IČO 15030865, s nabídkovou cenou 458.046.710 Kč s DPH 

 

- schvaluje vyloučení účastníka BusPlan Import s.r.o. a TechnoCast s.r.o., jako sdružení ve společnosti  

s názvem BusPlan Import, Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČO 10743201 ze zadávacího řízení pro nesplnění 

technických parametrů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s vyloučením účastníka BusPlan Import s.r.o. 

a TechnoCast s.r.o., jako sdružení ve společnosti s názvem BusPlan Import, Rybná 716/24, 110 00 Praha, 

IČO 10743201 ze zadávacího řízení 

 

Termín kontroly: únor 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
58. Schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ pro zadání veřejné 

zakázky s názvem „Karlovy Vary, Císařské lázně - interiéry“ s využitím  metody Design & Build  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1114/09/22 
 

- schvaluje výjimku z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 s názvem "Pravidla pro zadávání veřejných 

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

rozsahu na administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na vypracování realizační projektové 

dokumentace, výrobu a montáž interiéru Císařských lázní "Karlovy Vary, Císařské lázně - interiéry"  

s využitím metody Design & Build, s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  

§27 pism. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přímým zadáním oslovením jednoho 



Usnesení z 97. jednání RKK dne 19.09.2022  č. j. KK/2172/VZ/22 

 

19.09.2022  Strana 33 (celkem 33) 

 

dodavatele HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář se sídlem na Florenci 2116/15,  

110 00 Praha 1, IČO 26454807 

 

- schvaluje smlouvu na poskytování právních služeb za účelem realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, 

Císařské lázně - interiéry" s HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, dle návrhu za předpokladu, 

že Císařské lázně, příspěvková organizace, zapracuje případné připomínky právníků 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Alexandr Chalupník, Císařské lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          hejtman      ověřovatel 

           Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 


