
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

z 99. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 3. října 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:02 do 10:05 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Mgr. Blažek, p. Pizinger, Mgr. Čermák,  

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. arch. Franta 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

- poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

RK 1117/10/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.10.2022 RK 1118/10/22 

3. Rozpočtové změny RK 1119/10/22 

4. Informace o zamítnutí správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí  

č. j. MF-27390/2020/1203-10 ze dne 4. 12. 2020 k projektu "Centrum technického 

vzdělávání (CTV) Ostrov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace 

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 

RK 1120/10/22 

5. Schválení realizace nadlimitní veřejné zakázky „Informační technologie ReactEU 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci realizace projektu 

„Informační technologie ReactEU ZZS KVK“, registrační číslo 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350, Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

staženo 

6. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., na nákup 

izolátorového boxu   

RK 1121/10/22 

7. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s., na zajištění 

Konference IZS v Karlových Varech   

RK 1122/10/22 

8. Poskytnutí finančního daru organizaci Česká komora autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě na 26. ročník Mezinárodní konference "Městské 

inženýrství Karlovarsko 2022" 

RK 1123/10/22 

9. Schválení uzavření Memoranda mezi Karlovarským krajem a Czech Smart City 

Cluster 

 

RK 1124/10/22 
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10. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" - změna 

žadatele o dotaci projektu č. 3_01_251 

RK 1125/10/22 

11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 920/3  

v k.ú. Veselov 

RK 1126/10/22 

12. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p. č. 878/1 v k.ú. Sokolov 

RK 1127/10/22 

13. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 322/4 v k.ú. Šabina z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Šabina a bezúplatné nabytí částí pozemků 

p.č. 328/1 a p.č. 328/10 v k.ú. Šabina z majetku obce Šabina do majetku 

Karlovarského kraje  

RK 1128/10/22 

14. Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch 

oprávněného společnosti Development West a.s. Schválení zřízení předkupního 

práva k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o. 

RK 1129/10/22 

15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

a smlouva o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové 

vedení NN + pilíř SS na pozemcích parc. č. 4328/3, st.770, 4328/8, 4009/3  

v k.ú. Jáchymov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby 

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou společností Stav-elektro s.r.o. 

RK 1130/10/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 1131/10/22 

17. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. Ford Transit 300L ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Gymnáziu Cheb, příspěvková 

organizace  

RK 1132/10/22 

18. Souhlas s odstraněním 17 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2463/1  

v k.ú. Nejdek 

RK 1133/10/22 

19. Údržba vodovodní filtrace v rekreačním zařízení ve Svatošských skalách – výměna 

filtrační náplně a čištění řídící jednotky   

RK 1134/10/22 

20. Program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji  

v roce 2022“ - žádost obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů 

poskytnuté dotace 

RK 1135/10/22 

21. Určení výše požadované náhrady škody způsobené Gymnáziu Sokolov  

a Krajskému vzdělávacímu centru, příspěvková organizace 

RK 1136/10/22 

22. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace RK 1137/10/22 

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

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - jiné 

bakalářské studium 

RK 1138/10/22 

24. Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního 

programu „Kinantropologie – wellness specialista“ mezi Západočeskou 

univerzitou v Plzni a Karlovarským krajem 

RK 1139/10/22 

25. Oceňování nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje v soutěžích za školní  

rok 2021/2022 

RK 1140/10/22 

26. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže  

a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1141/10/22 

27. Projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

RK 1142/10/22 

28. Projekt „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace 

RK 1143/10/22 

29. Projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace 

RK 1144/10/22 

30. Projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

  

RK 1145/10/22 
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31. Poskytnutí dotací ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 

RK 1146/10/22 

32. Žádost Galerie Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

o prominutí odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje 

RK 1147/10/22 

33. Vesnice roku – schválení darovacích smluv RK 1148/10/22 

34. Změna kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace 

RK 1149/10/22 

35. Aktualizace rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském 

kraji určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

v roce 2022 

RK 1150/10/22 

36. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené Karlovarským krajem se společností 

Čedok a.s., na provozování charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových 

Varů do Antalye (Turecko) - rozšíření o jeden pár letů  

RK 1151/10/22 

37. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi“ – Zážitkový den na letišti Karlovy Vary 2022 

RK 1152/10/22 

38. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Servisní podpora 

Komunikační infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

RK 1153/10/22 

39. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

RK 1154/10/22 

40. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování  

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1155/10/22 

41. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1156/10/22 

42. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, 

povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným 

příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2022 

RK 1157/10/22 

43. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem 

určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským 

krajem 

RK 1158/10/22 

44. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi – návrh 

odpovědi  

RK 1159/10/22 

45. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy  

a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu 

RK 1160/10/22 

46. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – veřejná zakázka malého rozsahu 

„Karlovarské inovační centrum – zpracování studie proveditelnosti“ 

RK 1161/10/22 

47. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci 

RK 1162/10/22 

48. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Císařské lázně, p. o.,  

za rok 2021 

RK 1163/10/22 

49. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 1164/10/22 

50. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2023, 2. část - priorita 2 

RK 1165/10/22 

51. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby 

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce 

"Oprava střechy DOZP"  

RK 1166/10/22 

52. Návrh na připojení se k výzvě uhelných regionů Evropské komisi týkající  

se prodloužení doby čerpání finančních prostředků z Fondu spravedlivé 

transformace 

RK 1167/10/22 

53. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

 

RK 1168/10/22 
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54. Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Karlovy Vary - spolufinancování 

realizace projektu 

RK 1169/10/22 

55. Revokace usnesení č. RK 916/08/22 ze dne 08.08.2022 - Majetkoprávní 

vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou  

a Karlovarským krajem pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice  

- Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

RK 1170/10/22 

56. Zelená hvězda Karlovarského kraje RK 1171/10/22 

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 

RK 1172/10/22 

58. Oprava tiskové chyby v názvu materiálu ze dne 19. 9. 2022, usnesení  

č. RK 1078/09/22  

RK 1173/10/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Karla Jakobce 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
38. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační 

infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

39. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

40. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování a služeb Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

41. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

42. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnostem 

příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím 

poskytujícím sociální služby v roce 2022 

43. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

44. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi – návrh odpovědi  

45. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy a realizace projektu, schválení 

závazného finančního příslibu 

46. Projekt „Karlovarské inovační centrum“ – veřejná zakázka malého rozsahu „Karlovarské inovační 

centrum – zpracování studie proveditelnosti“ 

47. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 

48. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Císařské lázně, p. o., za rok 2021 

49. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

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

pro rok 2023, 2. část - priorita 2 

51. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Oprava střechy DOZP"  

52. Návrh na připojení se k výzvě uhelných regionů Evropské komisi týkající se prodloužení doby 

čerpání finančních prostředků z Fondu spravedlivé transformace 

53. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

54. Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Karlovy Vary - spolufinancování realizace projektu 

55. Revokace usnesení č. RK 916/08/22 ze dne 08.08.2022 - Majetkoprávní vypořádání části pozemku 

p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem  

pro účely realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" formou nájemní smlouvy  

a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

56. Zelená hvězda Karlovarského kraje 

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence  

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 

58. Oprava tiskové chyby v názvu materiálu ze dne 19. 9. 2022, usnesení č. RK 1078/09/22  
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Staženo z programu: 

 
5. Schválení realizace nadlimitní veřejné zakázky „Informační technologie ReactEU Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci realizace projektu „Informační technologie ReactEU 

ZZS KVK“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350, Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

 
1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - poskytnutí 

příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1117/10/22 
 

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 (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ve věcech 

kraje jako jediný společník obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem  

K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15872, 

 

- schvaluje smlouvou o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 03.10.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1118/10/22 
 

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

k datu 03.10.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 03.10.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1119/10/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 424/2022 

- přesun běžných rozpočtových prostředků ve výši ± 53.445 Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům 

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

tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestičního příspěvku dvěma zřízeným 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na nákup nových žíněnek do tělocvičen,  

a to ve výši 30.000 Kč Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary  
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a ve výši 23.445 Kč Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Karlovy Vary.  

 

Rozpočtovou změnu č. 425/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 34.321 Kč v rámci běžného rozpočtu Odboru školství, 

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

jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu 

Cheb na úhradu lékařských prohlídek žáků za školní rok 2021/2022.  

 

Rozpočtovou změnu č. 426/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 275.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím 

subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu    

 

Rozpočtovou změnu č. 427/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 

96.560.000 Kč z titulu poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky, z toho do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši 63.929.700 Kč a pro příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje v oblasti sociální ve výši 32.630.300 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 

na plnění povinnosti kraje dle ustanovení § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, tj. na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu základních činností. 

 

Rozpočtovou změnu č. 428/2022 

- 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. 429/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 118.003,50 Kč z investiční 

na neinvestiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace z investiční na neinvestiční  

ve výši 118.003,50 Kč obci Hájek na projekt Ošetření aleje stromů v Hájku v rámci dotačního programu 

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

 

Rozpočtovou změnu č. 430/2022 

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

ve výši 25.360.201,98 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České 

republiky určené na financování výdajů na zajištění nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou  

z Ukrajiny 

 

Rozpočtovou změnu č. 431/2022 

- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje o částku 161.550,38 Kč (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky 

jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol v Karlovarském kraji 

2021/2022 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Finanční 

prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi a Karlovarským krajem, 

které se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství s finančním příspěvkem. 
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Rozpočtovou změnu č. 432/2022 

- navýšení příjmů a výdajů projektů EU Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 20.162.016 Kč z titulu přijetí účelové dotace, z toho investiční dotace ve výši 18.755.363,73 Kč  

a neinvestiční dotace ve výši 1.406.652,27 Kč, z Ministerstva životního prostředí České republiky určené 

na realizaci projektu Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti, 

registrační číslo projektu CZ.05.01.02/03/20_001/0000014, financovaného v rámci Operačního programu 

Životní prostředí v programovém období 2021 – 2027 Priority 1, Specifického cíle 1.2, Opatření 1.2.3. 

 

Rozpočtovou změnu č. 433/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši ± 1.449.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům téhož odboru 

k poskytnutí individuální neinvestiční dotace na specializovaný vzdělávací program pro ukrajinské děti  

ve věku 15 až 18 let, a to subjektu KRI, o.p.s.  

 

Rozpočtovou změnu č. 434/2022 

- přesun běžných rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000 Kč k výplatě odměn dle dohod o provedení práce v rámci 

projektu s názvem Dopravní dostupnost středních škol v Karlovarském kraji 

 

Rozpočtovou změnu č. 435/2022 

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

Karlovarského kraje pro rok 2022 ve výši 290.000 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu 

kultury České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z investiční účelové dotace určené 

na realizaci projektu Bezkontaktní půjčování dokumentů, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje 

od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajské knihovny Karlovy Vary. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
4. Informace o zamítnutí správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí  

č. j. MF-27390/2020/1203-10 ze dne 4. 12. 2020 k projektu "Centrum technického vzdělávání (CTV) 

Ostrov", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace Střední průmyslová škola Ostrov, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1120/10/22 
 

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

o zamítnutí správní žaloby proti Rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-27390/2020/1203-10  

ze dne 4. 12. 2020 k projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“,  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163, příjemce dotace Střední průmyslová škola Ostrov 

 

- schvaluje podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu proti rozsudku ve věci správní žaloby  

proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-27390/2020/1203-10 ze dne 4. 12. 2020 

 

- schvaluje úhradu správního poplatku ve výši 5.000 Kč souvisejícího s podáním kasační stížnosti  

k Nejvyššímu správnímu soudu 
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Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

 

 
5. Schválení realizace nadlimitní veřejné zakázky „Informační technologie ReactEU Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci realizace projektu „Informační technologie 

ReactEU ZZS KVK“, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016350, Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
6. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s. na nákup izolátorového boxu   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1121/10/22 
 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01,  

IČO 26365804, o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.500.000 Kč na nákup izolátorového boxu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s., se sídlem Karlovy Vary, 

Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, IČO 26365804, na nákup izolátorového boxu ve výši 1.185.000 Kč  

a uzavření veřejnosprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 423/2022 - zapojení financování z volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 ve výši 10.000.000 Kč do rozpočtu výdajů 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho částka ve výši 1.235.000 Kč  

do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru na poskytnutí individuálních dotací Karlovarské krajské 

nemocnici, a.s., a to ve výši 50.000 Kč do běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

konference IZS a částka ve výši 1.185.000 Kč do kapitálových výdajů na poskytnutí investiční dotace  

na nákup izolátorového boxu. Zbývající částka ve výši 8.765.000 Kč bude zapojena do rozpočtu 

kapitálových výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí vkladu  

do Karlovarské krajské nemocnice, a.s. Alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření 

Karlovarského kraje za rok 2021 na vklad do Karlovarské krajské nemocnice a.s., schválilo Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 14/01/22 dne 31.01.2022. 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
7. Žádost o individuální dotaci Karlovarské krajské nemocnice a.s. na zajištění Konference IZS  

v Karlových Varech   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1122/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, IČO 263 65 804,  

ve výši 50.000 Kč 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se společností Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, PSČ 360 01, IČO 26365804,  

ve výši 50.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru zdravotnictví zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
8. Poskytnutí finančního daru organizaci Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě na 26. ročník Mezinárodní konference "Městské inženýrství Karlovarsko 2022" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1123/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 90 000 Kč organizaci Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, IČO 45770743, na 26. ročník Mezinárodní konference "Městské 

inženýrství Karlovarsko 2022" 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

 
9. Schválení uzavření Memoranda mezi Karlovarským krajem a Czech Smart City Cluster 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1124/10/22 
 

- schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Czech Smart City Cluster 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana karlovarského kraje podpisem Memoranda o spolupráci 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III" - změna žadatele o dotaci projektu  

č. 3_01_251 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1125/10/22 
 

- schvaluje změnu žadatele pod pořadovým číslem žádosti 3_01_251 – z xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx 

 

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

s evidenčním číslem KK03577/2019 
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1, 

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03577/2019 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby  

do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 920/3 v k.ú. Veselov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1126/10/22 
 

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

kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí části pozemku p.p.č. 920/3 o výměře  

cca 178 m2 v k.ú. Veselov a obci Žlutice mezi xxxxx xxxxx, trvale bytem xxxxx,  

PSČ xxxxx (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako budoucí kupující  

na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 611-52/2022  

ze dne 07.09.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxxxx xxxxx 

do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

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

kupní smlouvě 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

 

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 města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 

– část pozemku p. č. 878/1 v k.ú. Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1127/10/22 
 

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

pozemku p. č. 878/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3866-3832/2022 z původního pozemku 

p. č. 878/1 a označena jako pozemek p. č. 878/12 o výměře 1240 m2 v k.ú. Sokolov, a to formou darovací 

smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586 (jako dárce 

na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov,  

IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, realizovat kroky k podpisu předmětné 

darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
13. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 322/4 v k.ú. Šabina z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Šabina a bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 328/1 a p.č. 328/10  

v k.ú. Šabina z majetku obce Šabina do majetku Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1128/10/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 322/4, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 477-110/2022 z původního pozemku p.č. 322/4 a označeny jako pozemky  

p.č. 322/4 díl "f" o výměře 10 m2, p.č. 322/4 díl "h" o výměře 41 m2 a p.č. 322/4 díl "g" o výměře 81 m2, 

v k.ú. a obci Šabina konkrétnímu zájemci obci Šabina, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským 

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

(jako dárce na straně jedné), a obcí Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, PSČ 356 01 Šabina, IČO 00573159 

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Šabina, dle návrhu 

 

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

pozemku p.č. 322/4, které byly odděleny geometrickým plánem č. 477-110/2022 z původního pozemku 

p.č. 322/4 a označeny jako pozemky p.č. 322/4 díl "f" o výměře 10 m2, p.č. 322/4 díl "h" o výměře 41 m2 

a p.č. 322/4 díl "g" o výměře 81 m2, v k.ú. a obci Šabina konkrétnímu zájemci obci Šabina, a to formou 

darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné), a obcí Šabina, se sídlem Šabina 

č.p. 80, PSČ 356 01 Šabina, IČO 00573159 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu,  

že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední 

desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce 

Šabina, dle návrhu 

 

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

pozemků p.č. 328/1 a p.č. 328/10, které byly odděleny geometrickým plánem č. 477-110/2022  

z původních pozemků p.č. 328/1 a p.č. 328/10 a označeny jako pozemky p.č. 328/1 díl "d" o výměře  

27 m2 a p.č. 328/10 díl "j" o výměře 3 m2, v k.ú. a obci Šabina formou darovací smlouvy mezi obcí 

Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, PSČ 356 01 Šabina, IČO 00573159 (jako dárce na straně jedné),  

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

příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví obce Šabina do majetku 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 předmětných darovacích smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
14. Zrušení předkupního práva zřízeného k pozemkům v k.ú. Aš ve prospěch oprávněného 

společnosti Development West a.s. Schválení zřízení předkupního práva k pozemkům v k.ú. Aš  

ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1129/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení předkupního práva 

zřízeného k pozemku parc. č. st. 4758, jehož součástí je stavba č.p. 2722, pozemku parc. č. st. 4759,  

jehož součástí je stavba č.p. 2721, pozemku parc. č. 3250/53, pozemku parc. č. 3250/54, pozemku  

parc. č. 3250/55, pozemku parc. č. 3250/62, pozemku parc. č. 3250/63, pozemku parc. č. 3250/66,  

vše v k.ú. Aš, ve prospěch oprávněného společnosti Development West a.s., a to formou dohody o zániku 

předkupního práva mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168, a společností Development West a.s., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov,  

150 00 Praha 5, IČO 27130347 (jako oprávněným), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení předkupního práva  

k pozemku parc. č. st. 4758, jehož součástí je stavba č.p. 2722, pozemku parc. č. st. 4759, jehož součástí je 

stavba č.p. 2721, pozemku parc. č. 3250/53, pozemku parc. č. 3250/54, pozemku parc. č. 3250/55, 

pozemku parc. č. 3250/62, pozemku parc. č. 3250/63, pozemku parc. č. 3250/66, vše v k.ú. Aš,  

ve prospěch oprávněného společnosti ROLAM s.r.o., a to formou smlouvy o zřízení předkupního práva 

mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168,  

a společností ROLAM s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5,  

IČO 26342324 (jako oprávněným), dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana, podpisem předmětné dohody o zániku předkupního práva a smlouvy o zřízení předkupního 

práva, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z 99. jednání RKK dne 03.10.2022  č. j. KK/2354/VZ/22 

 

03.10.2022  Strana 14 (celkem 38) 

 

15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu 

provést stavbu zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN + pilíř SS na pozemcích 

parc. č. 4328/3, st.770, 4328/8, 4009/3 v k.ú. Jáchymov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, a společností 

ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Stav-elektro s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1130/10/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  

a smlouvy o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy č. IV-12-0013408/VB2 - zemní kabelové 

vedení NN + pilíř SS, název stavby: "Jáchymov, KV, Mariánská, pč.4328/4, kNN", na pozemcích  

parc. č. 4328/3, st. 770, 4328/8, 4009/3 v k.ú. Jáchymov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, se sídlem 

Mariánská 161, 363 01 Jáchymov, IČO 71175296 (jako stranou budoucí povinnou), a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav-elektro s.r.o., se sídlem  

Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639 (jako stranou budoucí oprávněnou) 

 

- ukládá Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, realizovat 

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

- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0013408/VB2, dle návrhu 

 

- zmocňuje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, podpisem 

předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy  

o právu provést stavbu č. IV-12-0013408/VB2, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
16. 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 1131/10/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/207, pozemek p.p.č. 3098/1 v k.ú. Toužim,  

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

E PLUS spol. s r.o., dle geometrického plánu č. 1201-8469/2021 ze dne 29.11.2021 (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 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemek p.p.č. 928/10 v k.ú. Dolní Nivy, 

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

- elektromontáže s.r.o., dle geometrického plánu č. 248-9449/2022 ze dne 22.07.2022 (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 
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- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.p.č. 482 v k.ú. Sedlečko  

u Karlových Var, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě plné moci 

společností SPIE Elektrovod, a.s., provozovna Plzeň, dle geometrického plánu č. 347-8259/2021  

ze dne 29.10.2021 (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 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21037, pozemek p.p.č. 3688  

v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, ve prospěch společnosti SYNERGION ALFA CZ s.r.o.,  

dle geometrického plánu č. 685-122/2019 ze dne 11.09.2019 (umístění inženýrských sítí – kabelové 

vedení 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/00616, pozemek p.p.č. 892/1 v k.ú. Vahaneč, 

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

dle geometrického plánu č. 108-9608/2022 ze dne 28.07.2022 (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/00626, pozemek p.p.č. 781/1 v k.ú. Stružná, 

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

Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 407-9558/2022 ze dne 27.07.2022 (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 

 

- 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: březen 2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
17. Schválení prodeje nepotřebného vozidla zn. Ford Transit 300L ve vlastnictví Karlovarského 

kraje, svěřeného k hospodaření Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1132/10/22 
 

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

vozidla zn. Ford Transit 300L, 2.0 TDDI 73 kW, RZ 1K4 6534, rok výroby 2003, v pořizovací hodnotě 

758.095,00 Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, 

příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem PETACASE s. r. o.,  

IČO 06207995, se sídlem Táborská č. ev. 7, 352 01 Hazlov (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší 

nabídnutou cenu 50.000 Kč, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 50.000 Kč, získané prodejem nepotřebného 

vozidla, specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 
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- ukládá řediteli Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, uzavřít kupní 

smlouvu, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Gymnázia Cheb, příspěvková organizace, podpisem kupní smlouvy, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 

 
18. Souhlas s odstraněním 17 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2463/1 v k.ú. Nejdek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1133/10/22 
 

- souhlasí s odstraněním 17 ks dřevin v havarijním stavu rostoucích na pozemku p.č. 2463/1  

v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu jejich velmi špatného zdravotního stavu 

(napadení dřevin kůrovcem, hnilobou a dřevokaznou houbou) a zajištění ochrany okolních porostů  

a nebezpečí pádu napadených stromů 

 

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a uloženou náhradní výsadbu 

 

Termín kontroly: březen 2023 
 

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

a hospicové péče 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
19. Údržba vodovodní filtrace v rekreačním zařízení ve Svatošských skalách – výměna filtrační 

náplně a čištění řídící jednotky   

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1134/10/22 
 

- souhlasí se zamítnutím žádosti o proplacení nákladů za výměnu filtrační náplně a čištění řídící jednotky 

vodovodní filtrace umístěné v rekreačním zařízení ve Svatošských skalách v celkové výši 60.863 Kč  

vč. DPH společnosti Svatošky – dětský ráj s.r.o., se sídlem Bělehradská 2056/3a, 360 01 Karlovy Vary, 

IČO 29147867, v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou č. 9941023882-003/2013 ze dne 01.03.2013,  

ve znění pozdějších dodatků, mezi Karlovarským krajem a Svatošky – dětský ráj s.r.o., jejímž předmětem 

je pronájem nemovitých věcí tvořící areál rekreačního zařízení Svatošské skály 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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20. Program ,,Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2022“  

- žádost obce Stráž nad Ohří o změnu závazných parametrů poskytnuté dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1135/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost obce Stráž nad Ohří  

o změnu závazných parametrů akce dle přílohy č. 2 a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02661/2022 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. KK02661/2022  

dle návrhu v příloze č. 3. 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
21. Určení výše požadované náhrady škody způsobené Gymnáziu Sokolov a Krajskému 

vzdělávacímu centru, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1136/10/22 
 

- I. 

 

- projednala posouzení předpokladů vzniku odpovědnosti ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace, za škodu, která vznikla v důsledku rozhodnutí soudu  

o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni příspěvkové organizace dne 28. 8. 2018 

 

- určuje RNDr. Jiřímu Widžovi, řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace, náhradu škody způsobené příspěvkové organizaci v důsledku rozhodnutí soudu o neplatnosti 

výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni příspěvkové organizace ve výši jednonásobku jeho 

průměrného měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu, s termínem úhrady  

do 31. prosince 2022 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení a realizovat veškeré další související úkoly 

 

- II. 

 

- projednala posouzení předpokladů vzniku odpovědnosti ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace, za škodu, která vznikla v důsledku rozhodnutí soudu  

o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni příspěvkové organizace  

dne 20. 12. 2019 

 

- schvaluje neurčit RNDr. Jiřímu Widžovi, řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace, náhradu škody způsobené příspěvkové organizaci v důsledku rozhodnutí soudu  

o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni příspěvkové organizace z důvodu,  

že nelze prokázat naplnění všech zákoníkem práce požadovaných podmínek vzniku odpovědnosti za 

škodu 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

 

 
22. Změna zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1137/10/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se změnou vymezeného majetku svěřeného  

k hospodaření a jeho předáním k hospodaření Integrované střední škole Cheb, příspěvková organizace,  

dle návrhu v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností  

od 1. listopadu 2022 změnu zřizovací listiny Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, 

spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

 

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

kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - jiné bakalářské studium 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1138/10/22 
 

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

(dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

 

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

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

studijního programu Speciální pedagogika na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické, ke 

kterému byla přijata od 1. 9. 2022 

 

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

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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24. Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu 

„Kinantropologie – wellness specialista“ mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1139/10/22 
 

- schvaluje uzavření dohody o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu 

„Kinantropologie – wellness specialista“ mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovarským krajem, 

dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů realizovat 

veškeré úkoly související s uzavřením (podpisem) dohody o spolupráci 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
25. Oceňování nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2021/2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1140/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí poukázek na nefinanční plnění z rozpočtu Karlovarského kraje nejúspěšnějším 

žákům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2021/2022 ve formě poukázek na nákup zboží  

v hodnotě 500 Kč v celkové výši 82.000 Kč, dle návrhu 

 

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

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
26. Projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže a školní jídelny 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1141/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domova mládeže 

a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

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

příspěvková organizace, vedoucí projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ Domov mládeže a školní jídelnu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „OP JAK - Šablony I - Domov mládeže Karlovy Vary“ ve výši 1.687.850 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
27. Projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1142/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ 

 

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

na projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ Střední průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Podpora výuky SPŠ Ostrov 2023“ ve výši 3.134.010 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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28. Projekt „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1143/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony 3“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, vedoucím projektu „Šablony 3“ 

 

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

na projekt „Šablony 3“ Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková 

organizace 

 

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

na projekt „Šablony 3“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony 3“ ve výši 3.088.292 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
29. Projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1144/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázia a obchodní akademie Mariánské 

Lázně, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Kláru Tesařovou, zástupkyni ředitele Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, vedoucí projektu „Šablony OP JAK GOAML“ 

 

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

na projekt „Šablony OP JAK GOAML“ Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková 

organizace 

 

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

na projekt „Šablony OP JAK GOAML“ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony OP JAK GOAML“ ve výši 1.968.618 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % 

z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
30. Projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1145/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Učíme tvořivě“ Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Jiřího Widže, ředitele Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Učíme tvořivě“ 

 

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

na projekt „Učíme tvořivě“ Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Učíme tvořivě“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Učíme tvořivě“ ve výši 2.901.064 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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31. Poskytnutí dotací ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1146/10/22 
 

- bere na vědomí informaci příjemce o nevyužití poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v roce 2022 v celkové výši 300 000 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí dotací na projekty ze zásobníku projektů Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů  

a movitých věcí v roce 2022 v celkové výši 300 000 Kč dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2022 dle návrhu v příloze č. 2 a č. 3 

 

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

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí dle návrhu v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
32. Žádost Galerie Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, o prominutí odvodu 

do rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1147/10/22 
 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Galerii 

umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, ve výši 7.455 Kč 

 

- ukládá odboru finančnímu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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33. Vesnice roku – schválení darovacích smluv 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1148/10/22 
 

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

krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 uvedené v příloze č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení finančních darů 

oceněným obcím dle návrhu v příloze č. 1 a uzavření darovacích smluv dle návrhu v příloze č. 2 a 3 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem darovacích smluv pro obce 

oceněné v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 dle návrhu v příloze č. 2 a 3 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
34. Změna kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1149/10/22 
 

- schvaluje s účinností od 01.01.2023 snížení kapacity sociální služby domovy pro seniory ze stávajícího 

počtu 100 lůžek na 86 lůžek a navýšení kapacity sociální služby domovy se zvláštním režimem  

ze stávajícího počtu 8 lůžek na 22 lůžek v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace. Celková kapacita příspěvkové organizace zůstává od 01.01.2023 nezměněna, tj. 108 lůžek 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

 
35. Aktualizace rozpisu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených 

k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1150/10/22 
 

- schvaluje aktualizovaný rozpis jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

určených k financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 dle předloženého 

návrhu 

 

- pověřuje člena zastupitelstva pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem aktualizovaného rozpisu 

jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k financování z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit 

veškeré kroky související s aktualizací Rozpisu akcí financování na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
36. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené Karlovarským krajem se společností Čedok a.s.,  

na provozování charterových letů v letní sezóně 2022 z Karlových Varů do Antalye (Turecko)  

- rozšíření o jeden pár letů  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1151/10/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě KK01862/2022 ze dne 27.04.2022 o spolupráci mezi Karlovarským 

krajem a Čedokem a.s. a uzavření dodatku č. 1, dle přílohy 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Čedokem a.s. 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
37. Žádost o udělení výjimky z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ – Zážitkový den  

na letišti Karlovy Vary 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1152/10/22 
 

- souhlasí s udělením výjimky z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání 

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

jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 2.000 tis. Kč bez DPH, a následným uzavřením smlouvy  

o poskytování služeb spočívající v zajištění spolupořadatelství Karlovarského kraje na konání Zážitkového 

dne pro rodiče a děti na karlovarském letišti, mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a Karlovarským krajem, 

zastoupeným Mgr. Vladimírem Malým, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství a Letištěm 

Karlovy Vary, s.r.o., zastoupené Mgr. Alicí Justinou Undus, jednatelkou, v celkové ceně 200 000 Kč 

(včetně DPH), dle návrhu 

 

- souhlasí se zněním smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy  

Vary s.r.o., dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
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38. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační 

infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1153/10/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky "Servisní podpora Komunikační 

infrastruktury Karlovarského kraje (KIKK)", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka 

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

s nabídkovou cenou 4.910.170,32 Kč včetně DPH (tj. 4.057.992,00 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační infrastruktury Karlovarského 

kraje (KIKK)" dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Servisní podpora Komunikační infrastruktury 

Karlovarského kraje (KIKK)" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení  

s vybraným dodavatelem O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,  

IČO 60193336, s nabídkovou cenou 4.910.170,32 Kč včetně DPH (tj. 4.057.992,00 Kč bez DPH) 

 

- ukládá vedoucímu odboru informatiky činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným 

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

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy  

s vybraným dodavatelem O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,  

IČO 60193336 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
39. Projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1154/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Vlastimíra Sunka, ředitele Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace, 

vedoucím projektu „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ 

 

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

na projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ Střední školu logistickou Dalovice, příspěvková 

organizace 

 

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

na projekt „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Komenský na SŠ logistické Dalovice“ ve výši 1.592.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno 

ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 
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- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě 

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

prostřednictvím Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
40. Projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování a služeb Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1155/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školy stravování  

a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Jiřího Neumanna, ředitele Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ 

 

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

na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Podpora kvality a úspěšnosti vzdělávání III“ ve výši 1.513.356 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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41. Projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední školy Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1156/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školy a střední 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Martinu Kheilovou, ředitelku Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, vedoucí projektu „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ 

 

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

na projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ Základní školu a střední školu Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Rozvojové projekty střední školy - OP JAK“ ve výši 495.247 Kč, kdy financování projektu je 

řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Základní školy a střední školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
42. Dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnostem 

příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím 

poskytujícím sociální služby v roce 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1157/10/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, 

povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým organizacím 

poskytujícím sociální služby v roce 2022 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem poskytujícím sociální 

služby postupovat v souladu s dodatkem č. 1 k Podmínkám pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu 

zřizovatele, povinnostem příjemce a důsledkům porušení povinností příjemce stanoveným příspěvkovým 

organizacím poskytujícím sociální služby v roce 2022 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

 

 
43. Zrušení pravidel pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1158/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení "Pravidel  

pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených pro pracovníky v zařízeních 

sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem", dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 
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Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

 

 
44. Petice ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi – návrh odpovědi  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1159/10/22 
 

- bere na vědomí petici ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi 

 

- schvaluje návrh odpovědi na petici ve věci žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi 

 

- ukládá odboru sociálních věcí vypravení odpovědi ve schváleném znění 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí petici a odpověď na petici ve věci 

žádosti o vybudování domova pro seniory v Toužimi 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
45. Projekt: "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021+ - schválení přípravy a realizace projektu, schválení 

závazného finančního příslibu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1160/10/22 
 

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

o projektu Karlovarského kraje pod názvem "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" 

 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

"Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" ve výši max. 27.193.172,71 Kč vč. DPH, tzn. 100 % 

předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP  

- ONP A" ve výši max. 3.371.054,47 Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" Ing. Tomáše Brtka, 

vedoucího odboru investic 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu "Nemocnice Sokolov 

Pavilon "D"/2. NP - ONP A" ve výši max. 27.193.172,71 Kč vč. DPH, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných výdajů projektu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

projektu "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" ve výši max. 3.371.054,47 Kč, tzn. 15 % 

celkových uznatelných výdajů projektu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pověření hejtmana 

Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP  

- ONP A" podávaného do Integrovaného regionálního operačního programu 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení čl. X předpisu rady kraje č. PR 02/2022 Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, čl. IX, na zajištění administrátora 

projektu Karlovarského kraje "Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A" spočívající v přímém 

zadání veřejné zakázky oslovením společnosti SPF Group, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem-město, Klíše, 

Bozděchova 99/6, IČO 25492781, za cenu 495.000 Kč bez DPH (tj. 598.950 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a společností SPF Group s.r.o., se sídlem 

Ústí nad Labem-město, Klíše, Bozděchova 99/6, IČO 25492781, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu  

č. 422/2022 - přesun finančních prostředků ve výši 16.000.000 Kč z kapitálových výdajů Odboru investic 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitálových výdajů projektů EU Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o finanční prostředky na výdaje projektu Karlovarského kraje 

Nemocnice Sokolov Pavilon "D"/2. NP - ONP A, připravovaného k financování v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

Termín kontroly: 26.06.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
46. Projekt "Karlovarské inovační centrum" – veřejná zakázka malého rozsahu „Karlovarské 

inovační centrum – zpracování studie proveditelnosti“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1161/10/22 
 

- schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Karlovarské inovační 

centrum – zpracování studie proveditelnosti“ a maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové 

ceny 907.500 Kč včetně DPH pro hodnocení nabídek, v souvislosti s realizací strategického projektu 

Karlovarského kraje „Karlovarské inovační centrum“ 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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47. Projekt Smart Akcelerátor 3 – schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1162/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční 

výpomoci Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci na předfinancování přípravy  

a realizace projektu „Smart Akcelerátor 3“ ve výši 26 000 000 Kč včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy 

dle návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena rady pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem 

veřejnoprávní smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

organizace 

 

 
48. Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Císařské lázně, p. o., za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1163/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené ve zprávě o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace  

za rok 2021 od příspěvkové organizace Císařské lázně 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
49. Projekt „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové 

školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1164/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony 23“ Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu 

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Pavla Bartoše, ředitele Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu  

a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucím 

projektu „Šablony 23“ 

 

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

na projekt „Šablony 23“ Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony 23“ 

 

 

 



Usnesení z 99. jednání RKK dne 03.10.2022  č. j. KK/2354/VZ/22 

 

03.10.2022  Strana 33 (celkem 38) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony 23“ ve výši 1.973.450 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem 

státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

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

pro rok 2023, 2. část - priorita 2 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1165/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním 

ruchu v Karlovarském kraji schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21,  

ze dne 1. 11. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21,  

ze dne 1. 11. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO schválený usnesením 

zastupitelstva kraje číslo ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů 

opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů číslo ZK 15/01/22  

ze dne 31. 1. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů schválený usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 55/02/22, ze dne 28. 2. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny schválený 

usnesením zastupitelstva kraje číslo ZK 358/11/21 ze dne 1.11.2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

 Program na podporu aktivit v cestovním ruchu 

 Program na podporu vydávání neperiodických publikací 

 Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO 

 Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů 

 Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" 

 Program na podporu aktivní činnosti seniorů 

 Program na podporu rodiny 

dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit: 

 Program na podporu aktivit v cestovním ruchu 

 Program na podporu vydávání neperiodických publikací 

 Program na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO 

 Program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově 

hodnotných objektů 

 Program podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" 

 Program na podporu aktivní činnosti seniorů 

 Program na podporu rodiny 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje  

ke schválení dodatků k Programu podpory malých prodejen na venkově "Obchůdek 2021+" a vyhlášení 

případných dalších kol příjmu žádostí 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje nevyhlašovat: 

 Program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

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

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
51. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním 

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Oprava střechy DOZP"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1166/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro osoby  

se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., ve výši 122.053,02 Kč na dofinancování akce 

"Oprava střechy DOZP" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 436/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 122.053,02 Kč  

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

výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

jako příspěvek do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„SOKOLÍK“ v Sokolově na dofinancování akce Oprava střechy DOZP. 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 
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52. Návrh na připojení se k výzvě uhelných regionů Evropské komisi týkající se prodloužení doby 

čerpání finančních prostředků z Fondu spravedlivé transformace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1167/10/22 
 

- souhlasí s připojením se k výzvě uhelných regionů Evropské komisi týkající se prodloužení doby 

čerpání finančních prostředků z Fondu spravedlivé transformace v rámci koordinace všech tří uhelných 

krajů ČR 

 

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

 

 
53. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast cestovního ruchu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1168/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje, v případě schválení poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 1 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
54. Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Karlovy Vary - spolufinancování realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1169/10/22 
 

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

Karlovy Vary (IČO 00254657), na spolufinancování realizace projektu „Reko AS Karlovy Vary 2021“  

v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Standardizovaná regionální infrastruktura 2020–2024, 

do Výzvy 20/2022 Standardizovaná infrastruktura s č.j.: NSA-0007/2020/D/12 vyhlášeného Národní 

sportovní agenturou, za podmínky, že projekt bude poskytovatelem dotace schválen k realizaci 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a statutárním městem Karlovy Vary 

(IČO 00254657) za podmínky, že obdarovaný předloží Karlovarskému kraji příslušný právní akt  

o poskytnutí dotace Národní sportovní agenturou, nejpozději však do 31. prosince 2023 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 437/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000 Kč  

v rámci rozpočtu příspěvků 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 finančního daru Statutárnímu městu Karlovy Vary na spolufinancování projektu „Reko AS 

Karlovy Vary 2021“ v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Standardizovaná regionální 

infrastruktura 2020–2024. 

 

- 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 

 

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

 

 
55. Revokace usnesení č. RK 916/08/22 ze dne 08.08.2022 - Majetkoprávní vypořádání části 

pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice mezi fyzickou osobou a Karlovarským krajem pro účely 

realizace stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" formou nájemní smlouvy a smlouvy  

o smlouvě budoucí kupní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1170/10/22 
 

- ruší přijaté usnesení č. RK 916/08/22 ze dne 08.08.2022 v celém znění 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení pronájem části pozemku  

p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, obec Dalovice, za účelem realizace záměru stavby "Cyklostezka Ohře  

- Dalovice - Všeborovice" na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi Karlovarským krajem,  

IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a xxxxx xxxxx, trvale bytem: xxxxx, xxxxx,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek budoucího 

majetkoprávního vypořádání části pozemku p.č. 77/6 v k.ú. Všeborovice, obec Dalovice, dotčeného 

záměrem stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" na základě smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, jejímž předmětem bude úplatné nabytí části pozemku p.č. 77/6 dotčeného stavbou "Cyklostezka 

Ohře - Dalovice - Všeborovice", která bude následně oddělena geometrickým plánem dle skutečného 

provedení stavby, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 594/1/9/2022 ze dne 19.09.2022  

ve výši 490,00 Kč/m2, uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, Závodní 353/88, 360 06 

Karlovy Vary, a xxxxx xxxxx, trvale bytem: xxxxx, xxxxx, a tím se zavázat  

k budoucímu úplatnému nabytí předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxx xxxxx do vlastnictví 

Karlovarského kraje pro účely stavby "Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka 

hejtmana kraje, k podpisu předmětné nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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56. Zelená hvězda Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1171/10/22 
 

- schvaluje udělení ocenění „Zelená hvězda Karlovarského kraje“ Spolku Zamenis 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Spolku Zamenis 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru Spolku Zamenis dle návrhu 

 

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

daru Spolku Zamenis 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence  

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1172/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022  

ve výši 1 023 469,48 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

na rok 2022 dle přílohy č. 3 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 1 023 469,48 Kč dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody  

v krajině a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 1 023 469,48 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 438/2022 - změna charakteru finančních prostředků  

ve výši 3 065 693,23 Kč v rámci rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky z důvodu 

poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, 

zadržování vody v krajině a péče o zeleň 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 3 976 530,53 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 dle přílohy č. 3 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň 

na rok 2022 ve výši 3 976 530,53 Kč dle přílohy č. 2 

 

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

člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2022 ve výši 3 976 530,53 Kč dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
58. Oprava tiskové chyby v názvu materiálu ze dne 19. 9. 2022, usnesení č. RK 1078/09/22  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1173/10/22 
 

- schvaluje opravu tiskové chyby v názvu materiálu z jednání rady kraje ze dne 19. 9. 2022, bod č. 22, 

kdy se název "Změna příjemce dotace z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuté na předprojektovou 

přípravu opravy hrázděné stavby č. ev. 22 v obci Rotava" mění na "Změna příjemce dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje poskytnuté na předprojektovou přípravu opravy hrázděné stavby č. ev. 33 v obci 

Rotava" 

 

Termín kontroly: 07.11.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.  Ing. Karel Jakobec v. r. 

hejtman  náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje 

 

 


