
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 
 

ze 102. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 17. října 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 11:15 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, p. Pizinger (do 9:56 hodin), 

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

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. Jakobec 

Přizvaní: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a.s. – určení auditora pro ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2022, 

Výroční zprávy za rok 2022 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami  

za rok 2022 

RK 1179/10/22 

2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.10.2022 RK 1180/10/22 

3. Rozpočtové změny RK 1181/10/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 1182/10/22 

5. Informace o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace  

podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a informace  

o potvrzené nesrovnalosti u projektu "Podpora činnosti Regionální  

stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II."  

reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 

RK 1183/10/22 

6. Informace o doručení Výzev k vrácení dotace nebo její části k financování 

investičních akcí z programu Ministerstva zdravotnictví ČR, příjemce dotace 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 1184/10/22 

7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "EPONA",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, příjemce dotace Střední odborná škola 

stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

RK 1185/10/22 
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8. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Inovace ve výuce 2", 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, příjemce dotace Základní škola  

a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

RK 1186/10/22 

9. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Šablony II GOAML", 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199, příjemce dotace Gymnázium  

a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

RK 1187/10/22 

10. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového 

vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče na území 

Karlovarského kraje 

RK 1188/10/22 

11. Aktualizace podmínek k poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje 

pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji – nové podmínky  

pro praktické a zubní lékaře 

RK 1189/10/22 

12. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

RK 1190/10/22 

13. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování 

příspěvku 

RK 1191/10/22 

14. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků RK 1192/10/22 

15. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické 

lékařství - Ambulance Penta s.r.o. 

RK 1193/10/22 

16. Plán údržby a technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

pro rok 2023 

RK 1194/10/22 

17. Poskytnutí finančního daru spolku Horská služba České republiky, z.s.  RK 1195/10/22 

18. Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností 

MediaRey, SE  

RK 1196/10/22 

19. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, pro rok 2022 – IV. část  

RK 1197/10/22 

20. Změna č. 76 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování 

lokality v místní části města Františkovy Lázně - Krapice 

RK 1198/10/22 

21. Částečné zrušení usnesení č. RK 577/05/22 ze dne 23.05.2022 a schválení prodeje 

nepotřebného vozidla zn. VW Transporter T5, RZ 2K4 0288, ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, novému zájemci 

RK 1199/10/22 

22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 126/19 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

RK 1200/10/22 

23. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 320/10, 

p.p.č. 244 a p.p.č. 206/1 v k.ú. Veselov 

RK 1201/10/22 

24. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví 

fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 93/10, 

127/1, 933/12, 1504/3, 1555/1, 1555/2 a 1602/7 v k.ú. Prachomety a části pozemků 

p.p.č. 203/9, 317/5, 586/1, 586/2, 770/5, 787/1, 808/2, 808/5, 808/6, 808/7 a 825/1 

v k.ú. Kosmová 

RK 1202/10/22 

25. Schválení prodeje nepotřebného majetku - malotraktoru zn. MT8-065 a zahradního 

traktoru zn. Jonsered ICT 14 Automatic ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

svěřených k hospodaření Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné 

škole Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 1203/10/22 

26. Zrušení usnesení č. RK 1069/09/22 ze dne 19.09.2022 - Prodej nemovité věci  

z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - pozemek  

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

 

 

RK 1204/10/22 
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27. Informace o vývoji financování revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary včetně 

souvisejících akcí  

RK 1205/10/22 

28. Informace k usnesení Regionální stálé konference Karlovarského kraje  

k potenciálně strategickým projektům Operačního programu Spravedlivá 

transformace 

RK 1206/10/22 

29. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji III." pro období leden – prosinec 2023 - schválení přípravy, 

realizace projektu a závazného finančního příslibu projektu 

RK 1207/10/22 

30. Informace o aktualizaci hlavních rozvojových a podpůrných projektů  

s významným dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje 

(RE:START) 

RK 1208/10/22 

31. Schválení smlouvy a navýšení finanční prostředků na propojení pultu 

centralizované ochrany objektu Císařských lázní s Hasičským záchranným sborem 

Karlovarského kraje  

RK 1209/10/22 

32. Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace 

RK 1210/10/22 

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

péče  

RK 1211/10/22 

34. Schválení podání žádostí na projekty Galerie výtvarného umění v Chebu, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje - "Podpora celoročního výstavního 

programu" a "Vydání katalogu výstavy Igor Korpaczewski" 

RK 1212/10/22 

35. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje,  

o schválení změny způsobu vytápění objektu Nová louka 23, Karlovy Vary 

RK 1213/10/22 

36. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na vydání neperiodické publikace - Západočeská univerzita  

v Plzni 

RK 1214/10/22 

37. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení handbiku 

pro hendikepovaného sportovce Pavla Kováře 

RK 1215/10/22 

38. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti“ - schválení I. části dílčích projektů 

RK 1216/10/22 

39. EHTTA (Asociace evropských historických lázeňských měst) – delegování  

na valné shromáždění dne 10. 11. 2022 

RK 1217/10/22 

40. Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

RK 1218/10/22 

41. „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá  

- Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“ - schválení  

dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 

RK 1219/10/22 

42. Schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 24. 5. 2022, evidenční  

č. KK 02137/2022, Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A 

RK 1220/10/22 

43. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na tenisové kurty a část zázemí v areálu 

krajského úřadu 

RK 1221/10/22 

44. Informace o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o užívání  

nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení souvisejících služeb  

ev. č. sml.: 6440 - MVS6 - 2020 - 005 mezi Integrovanou střední školou 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Českou republikou 

- Ministerstvem obrany, za účelem rozšíření předmětu nájmu pro potřeby 

ubytování studentů 

RK 1222/10/22 

45. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  RK 1223/10/22 

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

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

"Dvě příjezdové elektrické brány" 

 

 

 

  

RK 1224/10/22 
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47. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic z původní akce 

"Altán" a změna účelu použití příspěvku do fondu investic z akce "Vybudování 

parkovacích míst pro zaměstnance na pozemku domova" příspěvkové organizaci 

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na novou akci "Vybudování  

a oplocení zahrady pro klienty" 

RK 1225/10/22 

48. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní 

stravy pro klienty Domova Pata na rok 2023" 

RK 1226/10/22 

49. Navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum  

Sokolov, p. o. KK, na dofinancování DPH z projektu "Dokončení náprav škod 

způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným", Dolu Jeroným  

v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov"  

RK 1227/10/22 

50. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 

organizaci Muzeum Sokolov, p. o. KK, na spolufinancování akce "Instalace 

bezpečnostních prvků PZTS (1. etapa) - 1. patro východního a půlka severního 

křídla zámku Sokolov (včetně depozitáře)" 

RK 1228/10/22 

51. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech (2. část) 

RK 1229/10/22 

52. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

údržby a obnovy sportovních zařízení – změna účelu dotace, termínu realizace  

a finančního vypořádání 

RK 1230/10/22 

53. Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

RK 1231/10/22 

54. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace: „Obnova výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 

podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči 

nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení  

materiálně – technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, 

výzva č. 12 Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), schválení 

přípravy, realizace a financování projektu 

RK 1232/10/22 

55. Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí 

Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace  

RK 1233/10/22 

56. Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Ostrov, z.s. - spolufinancování 

realizace projektu 

RK 1234/10/22 

57. Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy 

silnice I/13 Ostrov – Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh  

RK 1235/10/22 

58. Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti" - navýšení alokace dotačního programu 

RK 1236/10/22 

59. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního 

hospodářství 

RK 1237/10/22 

60. Memorandum o spolupráci s IOM RK 1238/10/22 

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

projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" 

RK 1239/10/22 

62. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení - XXVI“ pro 58, 59 a 60 veřejné 

zakázky  

Část 58 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - lehátka 

Část 59 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - ostatní 

Část 60 veřejné zakázky – Pojízdná křesla 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

RK 1240/10/22 

63. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 

 

 

RK 1241/10/22 
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64. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové 

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci 

"Nákup dieselového agregátu" a změna názvu akce 

RK 1242/10/22 

65. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů  

v Karlovarském kraji - Schválení žádostí 2022 

RK 1243/10/22 

66. Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení 

realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka mobiliáře, AV techniky 

a dalšího zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy 

Vary" 

RK 1244/10/22 

67. Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení 

realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky  

k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“  

RK 1245/10/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Markétu Monsportovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
32. 

 

33. 

34. 

 

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

 

 

Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace 

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

Schválení podání žádostí na projekty Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace 

Karlovarského kraje - "Podpora celoročního výstavního programu" a "Vydání katalogu výstavy Igor 

Korpaczewski" 

Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, o schválení změny 

způsobu vytápění objektu Nová louka 23, Karlovy Vary 

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na vydání 

neperiodické publikace - Západočeská univerzita v Plzni 

Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení handbiku  

pro hendikepovaného sportovce Pavla Kováře 

Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“  

- schválení I. části dílčích projektů 

EHTTA (Asociace evropských historických lázeňských měst) – delegování na valné shromáždění 

dne 10. 11. 2022 

Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický 

nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

„Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu Jeroným  

v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby 

42. 

 

43. 

44. 

 

 

 

45. 

46. 

 

47. 

 

 

 

48. 

 

49. 

 

 

 

 

Schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 24. 5. 2022, evidenční č. KK 02137/2022, 

Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A 

Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na tenisové kurty a část zázemí v areálu krajského úřadu 

Informace o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí, ubytování  

a zabezpečení souvisejících služeb ev. č. sml.: 6440 - MVS6 - 2020 - 005 mezi Integrovanou střední 

školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Českou republikou  

- Ministerstvem obrany, za účelem rozšíření předmětu nájmu pro potřeby ubytování studentů 

Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu 

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

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Dvě příjezdové elektrické brány" 

Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic z původní akce "Altán"  

a změna účelu použití příspěvku do fondu investic z akce "Vybudování parkovacích míst  

pro zaměstnance na pozemku domova" příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" 

v Chebu, p. o., na novou akci "Vybudování a oplocení zahrady pro klienty“ 

Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy  

pro klienty Domova Pata na rok 2023" 

Navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, p. o. KK,  

na dofinancování DPH z projektu "Dokončení náprav škod způsobených dobýváním cínu  

na ložisku Čistá - Jeroným", Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 
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50. 

 

 

51. 

 

52. 

 

53. 

 

54. 

 

 

 

 

 

55. 

 

56. 

57. 

 

58. 

 

59. 

60. 

61. 

 

62. 

 

 

 

 

 

 

63. 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Muzeum 

Sokolov, p. o. KK, na spolufinancování akce "Instalace bezpečnostních prvků PZTS (1. etapa)  

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

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

olympiády dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech (2. část) 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby  

a obnovy sportovních zařízení – změna účelu dotace, termínu realizace a finančního vypořádání 

Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace 

Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: „Obnova 

výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027, specifický cíl 2.1 podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof  

a odolnost vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně  

– technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. 12 Integrovaný 

záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), schválení přípravy, realizace a financování projektu 

Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Ostrov, z.s. - spolufinancování realizace projektu 

Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy silnice I/13 Ostrov  

– Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh 

Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti"  

- navýšení alokace dotačního programu 

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství 

Memorandum o spolupráci s IOM 

Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace projektu "Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje" 

Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení - XXVI“ pro 58, 59 a 60 veřejné zakázky  

Část 58 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - lehátka 

Část 59 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - ostatní 

Část 60 veřejné zakázky – Pojízdná křesla 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 

64. 

 

 

65. 

 

66. 

 

 

67. 

 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Nákup dieselového agregátu"  

a změna názvu akce 

Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti  

a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji - Schválení žádostí 2022  

Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení  

k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" 

Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v národní 

kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“  
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1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – určení 

auditora pro ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2022, Výroční zprávy za rok 2022 a Zprávy 

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1179/10/22 
 

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, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 

Otovice 

 

- určuje, že ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2022, Výroční zprávy za rok 2022 a Zprávy  

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 provede auditorská firma Q - AUDIT, s.r.o., Mírové 

náměstí136/19, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, IČO 61173339, Oprávnění Komory auditorů České 

republiky k výkonu auditorské činnosti č. 0120 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-8/2022 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí za jediného 

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

a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva  

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.10.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1180/10/22 
 

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

k datu 17.10.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 17.10.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1181/10/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 408/2022  

- zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  
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za rok 2021 ve výši 10.000.000 Kč, z toho částka ve výši 8.574.710 Kč do rozpočtu kapitálových výdajů  

a částka ve výši 1.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru řízení projektu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku do fondu investic a neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci zřizované Karlovarským krajem Císařské lázně na akci "Desing & Build" vybavení interiéru 

budovy Císařských lázní. Do rozpočtu běžných výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského 

kraje budou zapojeny finanční prostředky ve výši 425.290 Kč, jedná se o vrácení finančních prostředků  

do neinvestiční rezervy, odkud byla část výdajů na tuto akci předfinancována (usnesení RK 165/02/22  

ze dne 7. 2. 2022). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 54/02/22 dne 28. 2. 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 443/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 3.833.281 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu 

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

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

prostředky byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací zřizovaných 

Karlovarským krajem ve výši 942.781 Kč a od příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti školství 

obcemi Karlovarského kraje ve výši 2.890.500 Kč (rozpis vratek na jednotlivé školy a školská zařízení je 

v přílohách č. 1 a 2). 

 

Rozpočtovou změnu č. 444/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 18.530.835,12 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU Odboru 

dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 

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

na financování projektu II/207 Modernizace silnice Brložec – Lažany, přeložka serpentiny, identifikační 

číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009088, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

 

Rozpočtovou změnu č. 445/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 

Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 46.580 Kč. Jedná se o finanční prostředky 

na dopravní obslužnost – autobusy, které kraj obdržel od města Horní Slavkov. 

 

Rozpočtovou změnu 446/2022 

- přesun finančních prostředků ve výši 65.500 Kč z neinvestiční rezervy na sankce EU, Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, do běžných výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku  

pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Ostrov, na vypracování kasační stížnosti  

a úhradu správního poplatku za její podání v souvislosti s uloženým odvodem 

za porušení rozpočtové kázně u projektu Centrum technického vzdělávání 

 

Rozpočtovou změnu č. 447/2022 

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

ve výši 1.020.663,84 Kč z titulu přijetí neinvestičního příspěvku z Ministerstva práce 

a sociálních věcí České republiky, určeného pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětské 

centrum Karlovy Vary na provoz dětské skupiny Beruška 

 

Rozpočtovou změnu č. 448/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru kancelář ředitelky 

úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 104.840 Kč (zdroje kraj 5 %, zdroje  

ÚZ 95 %) na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence II (OPZ IV.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 
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Rozpočtovou změnu č. 449/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 225.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky určené na financování projektu s názvem Krajský Business Park 

Sokolov - předprojektová příprava schváleného k realizaci v rámci Výzvy č. OPST PP – 1/2021  

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci 

implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci, financovanou z prostředků operačního 

programu Spravedlivá transformace 

 

Rozpočtovou změnu č. 450/2022 

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

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 225.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky určené 

na financování projektu s názvem Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava, schváleného k realizaci v rámci  

Výzvy č. OPST PP – 1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na předprojektovou přípravu 

strategických projektů v rámci implementace Mechanismu pro spravedlivou transformaci, financovanou  

z prostředků operačního programu Spravedlivá transformace 

 

Rozpočtovou změnu č. 451/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 17.545 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

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

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary,  

a to na úhradu dopravy žáků a učitelů základní školy na zahájení Mistrovství Světa ve veslování  

v Račicích 

 

Rozpočtovou změnu č. 452/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 134.584 Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 

na konání kurzů zaměřených na leadership, a to pro zástupce ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných Karlovarským krajem; dále na navýšení tarifních platů nepedagogických zaměstnanců 

Krajského vzdělávacího centra od září 2022 o 10 % podle nařízení vlády č. 264/2022 Sb.  

 

Rozpočtovou změnu č. 453/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 240.000 Kč z neinvestičních na investiční 

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

v rámci dotačního Programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarské kraji v roce 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 454/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 4.756.849 Kč z titulu úpravy rozpisu rozpočtu neinvestičních přímých 

výdajů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem, obcemi 

a dobrovolným svazkem obcí v kraji k 31. srpnu 2022 (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je  

v přílohách č. 1 a 2) 

 

Rozpočtovou změnu č. 455 /2022 

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

Karlovarského kraje z kapitoly příspěvky cizím subjektům do rozpočtu tohoto odboru 

v celkové částce ± 40.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na reprint Knihy národních pohádek a jeho 

tisk. 
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Rozpočtovou změnu č. 456/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 17.810.703,90 Kč z titulu přijetí investiční 

účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky do rozpočtu projektů EU Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou 

organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na financování 

projektu Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, identifikační číslo: 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1182/10/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 10. 2022 u projektů spolufinancovaných  

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

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
5. Informace o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a informace o potvrzené nesrovnalosti u projektu 

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

reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1183/10/22 
 

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

o doručené Výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a informaci o potvrzené nesrovnalosti č. j. MMR-61684/2022-25  

ze dne 26. 9. 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 3.615,48 Kč (z toho prostředky 

státního rozpočtu 542,32 Kč a prostředky Fondu soudržnosti EU 3.073,16 Kč) u projektu s názvem 

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

reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261 

 

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

k vrácení peněžních prostředků dotace podle §14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a informaci o potvrzené nesrovnalosti ze dne 26. 9. 2020 v celkové výši 3.615,48 Kč  

(z toho prostředky státního rozpočtu činí 542,32 Kč a prostředky Fondu soudržnosti EU činí 3.073,16 Kč) 

na bankovní účet Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve stanovené lhůtě, tj. do 14. 11. 2022 

 

- ukládá odboru finančnímu řešit finanční postih projektu týkající se vrácení peněžních prostředků dotace 

jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 
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Termín kontroly: 22.05.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Informace o doručení Výzev k vrácení dotace nebo její části k financování investičních akcí  

z programu Ministerstva zdravotnictví ČR, příjemce dotace Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1184/10/22 
 

- bere na vědomí informaci o Výzvě k vrácení dotace či její části ve výši 27.951,00 Kč vystavené 

Ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, č. j. MZDR 7259/2021-10/EFI-1406 ze dne 19. 9. 2022 a doručené dne 27. 9. 2022 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace k investiční akci  

ZZS Karlovarského kraje – agregát Horní Slavkov – 2021 v rámci programu 13508 - Podpora rozvoje 

a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 

 

- bere na vědomí informaci o Výzvě k vrácení dotace či její části ve výši 28.168,80 Kč vystavené 

Ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, č. j. MZDR 7262/2021-11/EFI-1406 ze dne 19. 9. 2022 a doručené dne 27. 9. 2022 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace k investiční akci  

ZZS Karlovarského kraje – svolávací systém – 2021 v rámci programu 13508 - Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, uhradit 

Výzvy k vrácení dotace či její části v celkové výši 56.119,80 Kč na bankovní účet Ministerstva 

zdravotnictví ČR prostřednictvím zřizovatele - Karlovarského kraje ve stanovené lhůtě,  

tj. do 27. 10. 2022 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 439/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 27.951,00 Kč. Jedná se o vratku dotace  

z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací,  

u investiční akce s názvem ZZS Karlovarského kraje – agregát Horní Slavkov – 2021, realizované 

příspěvkovou organizací zřizovanou Karlovarským krajem Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace. Vratka dotace se provádí na základě výzvy k vrácení dotace v souladu  

s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, poskytovateli dotace 

Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 440/2022 - navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 28.168,80 Kč. Jedná se o vratku dotace  

z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací,  

u investiční akce s názvem ZZS Karlovarského kraje – svolávací systém – 2021, realizované příspěvkovou 

organizací zřizovanou Karlovarským krajem Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace. Vratka dotace se provádí na základě výzvy k vrácení dotace v souladu  

s ustanovením § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, poskytovateli dotace 

Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, řešit 

vrácení částí dotace jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 
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Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "EPONA",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, příjemce dotace Střední odborná škola stavební Karlovy 

Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1185/10/22 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem s názvem 

„EPONA“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, realizovaným Střední odbornou školou stavební 

Karlovy Vary, příspěvkovou organizací a o závěrech škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu  

o jednání škodní komise ze dne 21. 9. 2022 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, náhradu škody za škodu v celkové výši 554.865,32 Kč způsobenou Střední odborné 

škole stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, ředitelem této příspěvkové organizace jako 

statutárním orgánem společně s dvěma jemu podřízenými zaměstnanci v souvislosti s realizací projektu 

„EPONA“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016206, ve výši 0,00 Kč řediteli příspěvkové organizace, 

tzn., že škoda bude ponechána k tíži příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelem Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a písemně mu ji oznámit 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
8. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Inovace ve výuce 2",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, příjemce dotace Základní škola a mateřská škola  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1186/10/22 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem s názvem 

"Inovace ve výuce 2", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 realizovaným Základní školou  

a mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, a o závěrech 

škodní komise, které jsou uvedeny v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 30. 9. 2022 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, náhradu škody za škodu v celkové výši 46.763,30 Kč způsobenou Základní škole  

a mateřské škole při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, ředitelkou této 

příspěvkové organizace jako statutárním orgánem v souvislosti s realizací projektu "Inovace ve výuce 2", 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, ve výši 0,00 Kč, tzn., že škoda bude ponechána k tíži 

příspěvkové organizace 
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- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelkou Základní školy a mateřské školy při zdravotnických 

zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace a písemně jí ji oznámit 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
9. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Šablony II GOAML",  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199, příjemce dotace Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1187/10/22 
 

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem s názvem 

"Šablony II GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199 realizovaným Gymnáziem a obchodní 

akademií Mariánské Lázně, příspěvkovou organizaci, a o závěrech škodní komise, které jsou uvedeny  

v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 23. 9. 2022 

 

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, náhradu škody za škodu v celkové výši 377.710,68 Kč způsobenou Gymnáziu  

a obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, ředitelkou této příspěvkové organizace 

jako statutárním orgánem společně s jí podřízeným zaměstnancem v souvislosti s realizací projektu 

"Šablony II GOAML", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016199, ve výši 0,00 Kč ředitelce příspěvkové 

organizace, tzn., že škoda bude ponechána k tíži příspěvkové organizace 

 

- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelkou Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace a písemně jí ji oznámit 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
10. Schválení a vyhlášení dotačního programu financovaného z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění 

specializované ambulantní péče na území Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1188/10/22 
 

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

a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní 

péče s připomínkou uvedenou v zápise 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit Program na pořízení a obnovu 

zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče  

s připomínkou uvedenou v zápise 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje  

k případnému navýšení finančních prostředků pro Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky  

a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče v případě převisu 

požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech nad schválenou alokací dotačního 

programu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 442/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.000.000 Kč  

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

výdajů příspěvků cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční 

prostředky jsou určeny na nový dotační program Karlovarského kraje na pořízení a obnovu zdravotnické 

techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče pro rok 2022. 

 

Termín kontroly: 06.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
11. Aktualizace podmínek k poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje  

pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji – nové podmínky pro praktické a zubní 

lékaře 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1189/10/22 
 

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

motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost/pediatrie dle návrhu 

 

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

motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu získávání praxe zubních lékařů  

po absolvování lékařské fakulty dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství/praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu získávání praxe zubních lékařů po absolvování lékařské 

fakulty dle návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
12. Žádost o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1190/10/22 
 

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

Sokolov s.r.o., IČO 24747246, o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků  

pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje,  

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  
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a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace platných  

od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zamítnutí výjimky z ustanovení  

v čl. IV bodu e), f) Podmínek pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic, 

poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje, pro zaměstnance Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace a pro zaměstnance Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace platných od 16.05.2022, pro xxxxxx xxxxxx 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
13. Náborové příspěvky v oblasti zdravotnictví – aktualizace podmínek k poskytování příspěvku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1191/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení Podmínek k poskytování 

náborových příspěvků schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 174/06/22  

ze dne 16.05.2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení nové Podmínky  

pro poskytování náborových příspěvků pro zaměstnance vybraných poskytovatelů zdravotních služeb  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzorovou smlouvu  

pro poskytování náborových příspěvků v oblasti zdravotnictví dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Radu Karlovarského kraje, 

aby jménem Karlovarského kraje schvalovala uzavření smluv o poskytování náborového příspěvku  

dle Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválené vzorové smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
14. Schválení smluv o poskytnutí náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1192/10/22 
 

- bere na vědomí žádost Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,  

IČO 24747246, o vyplacení náborového příspěvku dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxxx xxxxxx a Nemocnicí Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00  

Praha 1, IČO 24747246, dle návrhu 

 

- bere na vědomí dvě žádosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 

Karlovy Vary, IČO 26365804, o vyplacení náborových příspěvků dle návrhu 
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- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem  

a xxxxxx xxxxxx a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., IČO 26365804, se sídlem  

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

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a panem 

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

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

 

Termín kontroly: 22.05.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

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

zdravotnického povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství - Ambulance Penta s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1193/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství mezi Karlovarským krajem, xxxxxx xxxxxx  

a akreditovaným zařízením Ambulance Penta s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 

IČO 24717304, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
16. Plán údržby a technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1194/10/22 
 

- schvaluje plán údržby Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2023, dle návrhu 

 

- schvaluje plán technického zhodnocení Karlovarské krajské nemocnice a.s., pro rok 2023, dle návrhu 

 

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

 

 
17. Poskytnutí finančního daru spolku Horská služba České republiky, z.s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1195/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 45 000 Kč spolku Horská služba České republiky, z.s., 

IČO 00506311, jako podporu Karlovarského kraje na upořádání akce pro členy Senior klubu HS Krušné 

hory, jako poděkování za mnoholetou práci 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
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18. Smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností MediaRey, SE  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1196/10/22 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Karlovarským krajem a společností  

MediaRey, SE se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
19. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, pro rok 2022 – IV. část  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1197/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuálních dotací dle přílohy č. 3, č. 4, č. 5 

 

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

individuálních dotací dle návrhu v příloze č. 1 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
20. Změna č. 76 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality v místní části města 

Františkovy Lázně - Krapice 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1198/10/22 
 

- projednala žádost města Františkovy Lázně o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Karlovarského kraje ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu 

odkanalizování v místní části města Františkovy Lázně - Krapice 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 76 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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21. Částečné zrušení usnesení č. RK 577/05/22 ze dne 23.05.2022 a schválení prodeje nepotřebného 

vozidla zn. VW Transporter T5, RZ 2K4 0288, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného  

k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 

novému zájemci 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1199/10/22 
 

- ruší část přijatého usnesení č. RK 577/05/22 ze dne 23.05.2022 ve znění: 

"2. vozidlo zn. VW Transporter T5, RZ 2K4 0288, rok výroby 2008, v pořizovací hodnotě 3.506.689,00 Kč, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávajícím na jedné straně), a zájemcem  xxxxxx 

xxxxxx, trvale bytem xxxxxx, xxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 45.000,00 Kč" 

 

a 

 

"souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 156.500,00 Kč získané prodejem nepotřebných 

vozidel, specifikovaných v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci" 

 

zbývající část usnesení č. RK 577/05/22 ze dne 23.05.2022 zůstává v platnosti 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 111.500,00 Kč získané prodejem nepotřebného vozidla  

zn. MB Sprinter 318 CDI 36, RZ 2K2 1897, rok výroby 2007, specifikované v usnesení č. RK 577/05/22 

ze dne 23.05.2022, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

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

vozidla zn. VW Transporter T5, RZ 2K4 0288, rok výroby 2008, v pořizovací hodnotě 3.506.689,00 Kč, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na jedné straně), a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytem xxxxxx, xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za nabídnutou cenu ve výši 30.000,00 Kč,  

dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky ve výši 30.000,00 Kč získané prodejem nepotřebného vozidla, 

specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 126/19 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1200/10/22 
 

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

p.p.č. 126/19 o výměře 60 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy, a to formou kupní smlouvy 

mezi xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxx, PSČ xxxxx (jako prodávající na straně jedné),  

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

příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 608-49/2022 ze dne 01.09.2022 ve výši 7.200 Kč, a tím převést předmětnou 
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nemovitou věc z vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

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

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

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
23. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby 

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 320/10, p.p.č. 244 a p.p.č. 206/1  

v k.ú. Veselov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1201/10/22 
 

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

kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí částí pozemků p.p.č. 320/10 o výměře 

cca 83 m2, p.p.č. 244 o výměře cca 932 m2 a p.p.č. 206/1 o výměře cca 720 m2 v k.ú. Veselov a obci 

Žlutice mezi xxxxxx xxxxxx, trvale bytem xxxxxx, 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. 612-53/2022 ze dne 09.09.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví xxxxxx xxxxxx 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: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 
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24. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzické osoby 

do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 93/10, 127/1, 933/12, 1504/3, 1555/1, 

1555/2 a 1602/7 v k.ú. Prachomety  a části pozemků p.p.č. 203/9, 317/5, 586/1, 586/2, 770/5, 787/1, 

808/2, 808/5, 808/6, 808/7 a 825/1 v k.ú. Kosmová 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1202/10/22 
 

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

kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek k úplatnému nabytí částí pozemků p.p.č. 93/10 o výměře  

cca 318 m2, p.p.č. 127/1 o výměře cca 266 m2, p.p.č. 933/12 o výměře cca 29 m2, p.p.č. 1504/3 o výměře 

cca 400 m2, p.p.č. 1555/1 o výměře cca 130 m2, p.p.č. 1555/2 o výměře cca 288 m2 a p.p.č. 1602/7  

o výměře cca 92 m2, v k.ú. Prachomety a obci Toužim a částí pozemků p.p.č. 203/9 o výměře cca 96 m2, 

p.p.č. 317/5 o výměře cca 28 m2, p.p.č. 586/1 o výměře cca 147 m2, p.p.č. 586/2 o výměře cca 66 m2, 

p.p.č. 770/5 o výměře cca 78 m2, p.p.č. 787/1 o výměře cca 24 m2, p.p.č. 808/2 o výměře cca 49 m2,  

p.p.č. 808/5 o výměře cca 4 m2, p.p.č. 808/6 o výměře cca 5 m2, p.p.č. 808/7 o výměře cca 3 m2  

a p.p.č. 825/1 o výměře cca 185 m2, v k.ú. Kosmová a obci Toužim mezi xxxxxx xxxxxx, trvale bytem 

xxxxxx, PSČ xxxxxx (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. 605-46/2022  

ze dne 29.08.2022 ve výši 150 Kč/m2, a tím převést předmětné nemovité věci  

z vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví Karlovarského kraje, a to za podmínky, že dojde k výmazu 

zástavních práv a případných jiných práv, zapsaných v katastru nemovitostí, zatěžujících předmět koupě, 

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: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
25. Schválení prodeje nepotřebného majetku - malotraktoru zn. MT8-065 a zahradního traktoru  

zn. Jonsered ICT 14 Automatic ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření 

Střední pedagogické škole, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1203/10/22 
 

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

majetku, a to: 

1. Malotraktor zn. MT8-065, rok výroby 1989, pořizovací hodnota 66.700,00 Kč, formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední pedagogickou školou, gymnáziem a vyšší odbornou 

školou Karlovy Vary, příspěvková organizace (jako prodávající na jedné straně), a xxxxxx xxxxxx, trvale 

bytem xxxxxx, xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 48.505,00 Kč 

2. Zahradní traktor zn. Jonsered ICT 14 Automatic, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 86.226,00 Kč, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední pedagogickou školou, 

gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace (jako prodávající na jedné 
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straně), a zájemcem xxxxxx xxxxxx, trvale xxxxxx, xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za nejvyšší 

nabídnutou cenu ve výši 5.602,00 Kč, dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, Mgr. Bohuslavu Peroutkovi, uzavřít předmětné kupní smlouvy, dle návrhu 

 

- pověřuje ředitele Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, podpisem předmětných kupních smluv, dle návrhu 

 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky 54.107,00 Kč získané prodejem nepotřebného majetku, 

specifikovaného v návrhu, zůstanou příspěvkové organizaci 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné 

školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
26. Zrušení usnesení č. RK 1069/09/22 ze dne 19.09.2022 - Prodej nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby - pozemek parc. č. st. 237/1, jehož součástí je budova 

č.p. 217 v k.ú. Mariánské Lázně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1204/10/22 
 

- ruší usnesení č. RK 1069/09/22 ze dne 19.09.2022 v celém znění 

 

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje informovat zaevidované uchazeče, 

kteří předložili svojí nabídku na odkoupení pozemku parc. č. st. 237/1, jehož součástí je budova č.p. 217  

v k.ú. Mariánské Lázně, o zrušení usnesení č. RK 1069/09/22 ze dne 19.09.2022 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

Mariánské Lázně 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
27. Informace o vývoji financování revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary včetně souvisejících 

akcí  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1205/10/22 
 

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

uvedené v důvodové zprávě a příloze "Aktualizace financování Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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28. Informace k usnesení Regionální stálé konference Karlovarského kraje k potenciálně 

strategickým projektům Operačního programu Spravedlivá transformace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1206/10/22 
 

- bere na vědomí informace k usnesení Regionální stálé konference Karlovarského kraje k potenciálně 

strategickým projektům Operačního programu Spravedlivá transformace 

 

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

 

 
29. Projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském 

kraji III.“ pro období leden – prosinec 2023 - schválení přípravy, realizace projektu a závazného 

finančního příslibu projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1207/10/22 
 

- schvaluje předběžný záměr přípravy a financování projektu „Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.“ ve výši max. 7.712.533,80 Kč,  

tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů. Projekt bude realizován v rámci Operačního 

programu Technická pomoc pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference  

a programu RE:START v Karlovarském kraji III.“ do výzvy č. 08_15_003 Operačního programu 

Technická pomoc, prioritní osa Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji III.“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje udělení plné moci Patriku Pizingerovi, členovi Rady Karlovarského kraje pro oblasti 

regionálního rozvoje a projektového řízení, ke všem úkonům související s administrací projektu „Podpora 

činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.“ dle přílohy č. 3 

 

- pověřuje hejtmana Ing. Petr Kulhánka podpisem plné moci pro Patrika Pizingera k provádění úkonů 

souvisejících s projektem „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START  

v Karlovarském kraji III.“ v rozsahu dle přílohy č. 3 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí o vyčlenění 

prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Podpora činnosti Regionální stálé 

konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.“ ve výši max. 7.712.533,80 Kč,  

tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu. Projekt bude realizován v rámci Operačního programu 

Technická pomoc pro období od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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30. Informace o aktualizaci hlavních rozvojových a podpůrných projektů s významným dopadem 

na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje (RE:START) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1208/10/22 
 

- bere na vědomí informace o aktualizaci hlavních rozvojových a podpůrných projektů s významným 

dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje (RE:START) 

 

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

 

 
31. Schválení smlouvy a navýšení finanční prostředků na propojení pultu centralizované ochrany 

objektu Císařských lázní s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1209/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě, 

 

- schvaluje navýšení finančních prostředků na propojení pultu centralizované ochrany objektu Císařských 

lázní s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje z částky 160 231,68 Kč včetně DPH  

na částku 167 300,65 Kč včetně DPH, hrazené ze schváleného rozpočtu odboru řízení projektu roku 2022 

 

- schvaluje uzavření smlouvy se společností PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957 / 5b, 586 01 

Jihlava, IČO 46981233, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
32. Projekt „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1210/10/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony JAK na PČG“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, příspěvková 

organizace, vedoucím projektu „Šablony JAK na PČG“ 

 

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

na projekt „Šablony JAK na PČG“ První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony JAK na PČG“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony JAK na PČG“ ve výši 2.728.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 %  

z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 



Usnesení ze 102. jednání RKK dne 17.10.2022  č. j. KK/2481/VZ/22 

 

17.10.2022  Strana 25 (celkem 42) 

 

- 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 Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 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 

 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1211/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu INFOCENTRUM 

MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 4 

 

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

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Lázně Kyselka, o.p.s., dle přílohy č. 2 a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 5 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

 

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

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
34. Schválení podání žádostí na projekty Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje - "Podpora celoročního výstavního programu" a "Vydání katalogu 

výstavy Igor Korpaczewski" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1212/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 
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- schvaluje zařazení projektu "Podpora celoročního výstavního programu" a "Vydání katalogu výstavy 

Igor Korpaczewski" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání žádostí na projekty "Podpora celoročního výstavního programu" a "Vydání katalogu 

výstavy Igor Korpaczewski" Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje, na Ministerstvo kultury ČR 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Podpora celoročního výstavního programu" v maximální  

výši 2.000.000 Kč a celkové náklady projektu "Vydání katalogu výstavy Igor Korpaczewski" v maximální 

výši 300.000 Kč 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
35. Žádost Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, o schválení změny 

způsobu vytápění objektu Nová louka 23, Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1213/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se změnou způsobu vytápění objektu Nová louka 23, Karlovy Vary formou napojení objektu  

na dálkový rozvod tepelné energie u společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkoly 

vyplývající z tohoto usnesení 

 

- ukládá odboru správa majetku administrovat smluvní zajištění zřízení věcného břemene na umístění 

výměníkové stanice, a to v případě realizace akce 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
36. Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na vydání neperiodické publikace - Západočeská univerzita v Plzni 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1214/10/22 
 

- schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ev. číslo KK01545/2021, dle návrhu 

 

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

podpisem dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
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- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatek č. 2  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Oľze Halákové, člence rady 

Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, k podpisu a zajistit veškeré úkony  

z dodatku č. 2 vyplývající 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
37. Schválení veřejné sbírky na Získání finančních prostředků na pořízení handbiku  

pro hendikepovaného sportovce Pavla Kováře 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1215/10/22 
 

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na Získání 

finančních prostředků na pořízení handbiku pro hendikepovaného sportovce Pavla Kováře  

a to kombinovanou formou, shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní 

účet 

 

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů zabezpečit 

organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování 

sbírky 

 

- zmocňuje Mgr. Martinu Duškovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, zařazenou v rámci Krajského 

úřadu Karlovarského kraje na odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů k zastupování Karlovarského 

kraje při všech úkonech souvisejících s pořádáním veřejné sbírky za účelem Získání finančních prostředků 

na pořízení handbiku pro hendikepovaného sportovce Pavla Kováře 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
38. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“  

- schválení I. části dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1216/10/22 
 

- schvaluje  

- k financování dílčí projekty podané v dotačním programu „Podpora výměny kotlů  

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 1 

- k financování a zařazení do zásobníku vyhovujících projektů dílčí projekty podané v dotačním programu 

„Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 2 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podané v dotačním programu „Podpora výměny kotlů v Karlovarském 

kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 3 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem Smluv o poskytnutí 

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů s tím, že u projektů schválených do zásobníku 

budou smlouvy podepsány až za předpokladu uvolnění alokace programu 
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Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
39. EHTTA (Asociace evropských historických lázeňských měst) – delegování na valné shromáždění 

dne 10. 11. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1217/10/22 
 

- schvaluje delegování Ing. arch. Vojtěcha Franty, náměstka hejtmana, za Karlovarský kraj na jednání 

spojené s členstvím Karlovarského kraje v EHTTA, na valné shromáždění, konané dne 10. 11. 2022 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
40. Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na dodávku kancelářského papíru" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1218/10/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický 

nákupní systém na dodávku kancelářského papíru", a to seznam účastníků pro zařazení do dynamického 

nákupního systému: 

- PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., K Panelárně 115, Otovice 36001, IČO 26378523 

- PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO 25945653 

- OFFICEO s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO 64942503 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k zavedení dynamického nákupního 

systému 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
41. „Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu 

Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov“ - schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci 

stavby 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1219/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Dokončení nápravy škod způsobených 

dobýváním cínu na ložisku Čistí - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov" 
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- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

podpisem předmětného dodatku smlouvy 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

 

 
42. Schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 24. 5. 2022, evidenční č. KK02137/2022, 

Rekonstrukce zasedací místnosti 218A + 219A 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1220/10/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 24. 5. 2022, evidenční č. KK02137/2022, Rekonstrukce 

zasedací místnosti 218A + 219A, uzavřené mezi Karlovarským krajem a HDT impex s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
43. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na tenisové kurty a část zázemí v areálu krajského 

úřadu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1221/10/22 
 

- souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu tenisových kurtů, ležících na části pozemkové parcely  

č. 527/10 a části objektu č. p. 356, jenž je součástí pozemku parcelní č. 527/16, jako tenisového zázemí  

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, vše v katastrálním území Dvory 

 

- souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky tenisových kurtů, ležících na části pozemkové parcely  

č. 527/10 a části objektu č. p. 356, jenž je součástí pozemku parcelní č. 527/16, jako tenisového zázemí  

v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, vše v katastrálním území Dvory, konkrétnímu zájemci 

Tenisovému klubu Tenis Sport z.s., se sídlem Mičurinova 1153, 356 01 Sokolov, IČO 03430723,  

a to za podmínky, že se žádný zájemce v rámci zveřejněného záměru pronájmu tenisových kurtů 

nepřihlásí 

 

- pověřuje Bc. Olgu Vokáčovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

při splnění podmínky, že se žádný zájemce o pronájem tenisových kurtů v rámci zveřejněného záměru 

nepřihlásí, po skončení zveřejněného záměru výpůjčky tenisových kurtů, podpisem smlouvy o výpůjčce, 

dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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44. Informace o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí, ubytování  

a zabezpečení souvisejících služeb ev. č. sml.: 6440 - MVS6 - 2020 - 005 mezi Integrovanou střední 

školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Českou republikou  

- Ministerstvem obrany, za účelem rozšíření předmětu nájmu pro potřeby ubytování studentů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1222/10/22 
 

- bere na vědomí uzavřený dodatek č. 3 ke smlouvě o užívání nemovitých věcí, ubytování a zabezpečení 

souvisejících služeb ev. č. sml.: 6440 - MVS6 - 2020 - 005 mezi Integrovanou střední školou technickou  

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace a Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem 

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany, IČO 60162694, dle předloženého návrhu 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, 

realizovat kroky k uzavření dohody o narovnání s Českou republikou - ministerstvem obrany, na základě 

které dojde k doplacení nájemného za rok 2022 ve výši 123.870,12 Kč, a to nejpozději do 31.03.2023 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
45. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1223/10/22 
 

- schvaluje nákup elektrické energie na burze prostřednictvím POWER EXCHANGE CENTRAL 

EUROPE a.s., jako cenu dosaženou na spotovém trhu OTE, a.s., pro rok 2023 

 

- schvaluje nákupní pokyn pro centrální nákup elektrické energie na hodnotu přičítacího koeficientu  

na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., maximálně ve výši 500 Kč. Hodnota 

přičítacího koeficientu bude stanovena v den odeslání nákupního pokynu. 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, odesláním nákupního pokynu 

burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., prostřednictvím aplikace PARC 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

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

postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., na dofinancování akce "Dvě příjezdové elektrické 

brány"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1224/10/22 
 

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

zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o., ve výši 40.837,50 Kč na dofinancování akce "Dvě 

příjezdové elektrické brány" 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 457/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.837,50 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 Dvě příjezdové elektrické brány. 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

v Sokolově, příspěvková organizace 

 

 
47. Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic z původní akce "Altán"  

a změna účelu použití příspěvku do fondu investic z akce "Vybudování parkovacích míst  

pro zaměstnance na pozemku domova" příspěvkové organizaci Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na novou akci "Vybudování a oplocení zahrady pro klienty" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1225/10/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z finančních prostředků poskytnutých původně  

na akci "Altán" na novou akci "Vybudování a oplocení zahrady pro klienty" ve výši 198.000 Kč 

 

- schvaluje změnu účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., z finančních prostředků poskytnutých původně na akci 

"Vybudování parkovacích míst pro zaměstnance na pozemku domova" na novou akci "Vybudování  

a oplocení zahrady pro klienty" ve výši 500.000 Kč 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
48. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy  

pro klienty Domova Pata na rok 2023" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1226/10/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení  

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

zakázku "Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata na rok 2023" 

 

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena za celodenní stravovací jednotku včetně DPH" 

pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata  

na rok 2023" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova 

Pata na rok 2023" 
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- schvaluje seznam dodavatelů k oslovení výzvou na veřejnou zakázku "Dodávka celodenní stravy  

pro klienty Domova Pata na rok 2023": 

• PROXIMA GASTRO, s.r.o., Nejdecká 814, 357 35 Chodov, IČO 27074285 

• SOKOREST, s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO 27978273 

• Miroslava Utikalová, Hazlov 435, 351 32 Hazlov, IČO 16712633 

• VESELÁ LIŠKA s. r. o., Ve Dvorech 7/1, Dolní Dvory, 350 02 Cheb, IČO 05108993 

• Marie Hlaváčová, Nemocniční 2275/52, 352 01 Aš, IČO 69925925 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
49. Navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, p. o. KK,  

na dofinancování DPH z projektu "Dokončení náprav škod způsobených dobýváním cínu na ložisku 

Čistá - Jeroným", Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1227/10/22 
 

- schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, p. o. KK,  

ve výši 210.000 Kč na dofinancování DPH z projektu "Dokončení náprav škod způsobených dobýváním 

cínu na ložisku Čistá - Jeroným", Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 458/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 210.000 Kč  

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

výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov  

na dofinancování DPH z projektu "Dokončení náprav škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá  

– Jeroným, Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov" 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
50. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Muzeum Sokolov, p. o. KK, na spolufinancování akce "Instalace bezpečnostních prvků  

PZTS (1. etapa) - 1. patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov (včetně depozitáře)" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1228/10/22 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Muzeum Sokolov, p. o. KK, v celkové výši 149.828 Kč na spolufinancování akce "Instalace 

bezpečnostních prvků PZTS (1. etapa) - 1. patro východního a půlka severního křídla zámku Sokolov 

(včetně depozitáře)" 

 

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, p. o. KK, v celkové  

výši 149.828 Kč na spolufinancování akce "Instalace bezpečnostních prvků PZTS (1. etapa) - 1. patro 

východního a půlka severního křídla zámku Sokolov (včetně depozitáře)" 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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51. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy 

účastníků olympiády dětí a mládeže - rozhodnutí o žádostech (2. část) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1229/10/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže v celkové  

výši 142.450 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků 

olympiády dětí a mládeže v celkové výši 142.450 Kč se subjekty uvedenými v příloze č. 1, dle vzoru  

v návrhu č. 2 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství  

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

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

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

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

sportovních zařízení – změna účelu dotace, termínu realizace a finančního vypořádání 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1230/10/22 
 

- schvaluje změnu účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení z "Terénní úpravy okolo loděnice" 

na "Oprava čerpadel, technologie úpravy a rozvodu pitné vody" a s tím související úpravu výše dotace  

z částky 91.780 Kč na 62.270 Kč včetně uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK00789/2022, mezi Karlovarským krajem  

a JACHTKLUBEM SOKOLOV, z.s. (IČO 18250815), dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje posunutí termínu vyčerpání finančních prostředků a finančního vypořádání dotace schválené  

v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy 

sportovních zařízení na projekt "Obnova střídaček pro potřeby mládežnických kategorií na tréninkovém 

hřišti pro mládež" z původního termínu pro ukončení realizace z 31. 10. 2022 na termín 31. 12. 2022  

a pro finanční vypořádání z termínu 31. 10. 2022 na termín 31. 1. 2023, včetně uzavření dodatku č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK00783/2022,  

mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Baník Sokolov, z.s. (IČO 69967059), dle návrhu č. 2 

 

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

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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53. Výsledek konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední lesnické 

školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1231/10/22 
 

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední lesnické školy 

Žlutice, příspěvková organizace, s účinností od 1. listopadu 2022 

 

- určuje plat Ing. Bc. Radce Stolarikové, Ph.D. s účinností od 1. listopadu 2022, 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 

 

 
54. Projekt Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace: „Obnova 

výjezdových vozidel ZZS“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027, specifický cíl 2.1 podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof  

a odolnost vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně  

– technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. 12 Integrovaný 

záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR), schválení přípravy, realizace a financování 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1232/10/22 
 

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

organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

na projekt „Obnova výjezdových vozidel ZZS“, v rámci Integrovaného regionálního operačního  

programu 2021 – 2027, výzvy č. 12 Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů - SC 2.1 (MRR) 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování projektu  

z vlastních zdrojů organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, předfinancování celkových výdajů projektu „Obnova výjezdových vozidel ZZS“ 

financovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 

podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnost vůči nim, s přihlédnutím  

k ekosystémovým přístupům, aktivita A. pořízení materiálně – technického vybavení a vytvoření 

hmotných podmínek pro ZS IZS, výzva č. č. 12 Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 

(MRR), ve výši max. 59 886 048,00 Kč vč. DPH, z toho 85 % podíl z EU a 15 % z vlastních zdrojů 

žadatele, tj. Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizace projektu 

„Obnova výjezdových vozidel ZZS“ ve výši 8 982 907,16 Kč vč. DPH tzn. 15 % celkových uznatelných 

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

„Obnova výjezdových vozidel ZZS“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského  

kraje, příspěvkovou organizaci, v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného 

hospodářského zájmu v rámci evropského investičního nástroje Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021-2027 

 

Termín kontroly: 05.06.2023 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
55. Projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora  

pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1233/10/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí 

Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace, v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 8.6.1 – Technika a technologie  

pro lesní hospodářství, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace, vedoucí projektu „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí 

Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ 

 

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

na projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o.“ ve výši 1.400.000 Kč včetně DPH, kdy financování projektu je řešeno 

z 41,3 % z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 8.6.1 – Technika a technologie pro lesní 

hospodářství 

 

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

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace,  

na předfinancování realizace projektu "Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí 

Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o." ve výši 578.000 Kč (41,3 % z celkových 

výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice, příspěvková organizace, na spolufinancování realizace 

projektu "Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o." ve výši 822.000 Kč (58,7 % z celkových výdajů projektu) a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 464/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ±1.400.000 Kč  

v rámci rozpočtu projektů EU a projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z kapitálových výdajů projektu 

Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání. 

Investiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským krajem 

Střední lesnickou školu Žlutice na předfinancování a spolufinancování realizace akce s názvem 

Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním polesí Chlumská hora pro žáky Střední 

lesnické školy Žlutice, připravované k realizaci rámci národního dotačního titulu Program rozvoje 

venkova 2014 – 2020, operace 8.6.1 – Technika a technologie pro lesní hospodářství. 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
56. Poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu Ostrov, z.s. - spolufinancování realizace 

projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1234/10/22 
 

- schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000 Kč Fotbalovému klubu  

Ostrov, z.s., IČO 47699264, na spolufinancování realizace projektu „REKONSTRUKCE STÁVAJICÍHO 

HŘIŠTĚ S UMT“ v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 Standardizovaná regionální 

infrastruktura 2020–2024, Výzvy 20/2022 Standardizovaná infrastruktura s č. j.: NSA-0007/2020/D/12, 

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

k realizaci 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Fotbalovým klubem Ostrov, z.s., 

IČO 47699264, za podmínky, že obdarovaný předloží Karlovarskému kraji příslušný právní akt  

o poskytnutí dotace Národní sportovní agenturou, nejpozději však do 31. prosince 2023 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 461/2022 - 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 Fotbalovému klubu Ostrov, z.s., na spolufinancování projektu 

„REKONSTRUKCE STÁVAJICÍHO HŘIŠTĚ S UMT“ 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 

 

Termín kontroly: 06.11.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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57. Aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy silnice I/13 Ostrov 

– Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1235/10/22 
 

- bere na vědomí aktuální informace o zpracování technickoekonomické studie na vedení trasy  

silnice I/13 Ostrov – Klášterec nad Ohří, varianta 3–pruh/4–pruh 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
58. Projekt "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti"  

- navýšení alokace dotačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1236/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- navýšení celkového předpokládaného objemu prostředků určených na dotační program v rámci  

projektu "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti" o částku  

ve výši 8.137.683,00 Kč 

- dodatek č. 1 k dotačnímu programu v rámci projektu "Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji  

pro nízkopříjmové domácnosti" 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
59. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1237/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuálních 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje všem subjektům dle přílohy č. 4 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 
60. Memorandum o spolupráci s IOM 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1238/10/22 
 

- bere na vědomí nabídku International Organization for Migration na uzavření memoranda  

s Karlovarským krajem 
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- pověřuje odbor sociálních věcí k jednání s IOM ve věci spolupráce na přípravě memoranda k tématům 

souvisejících s migrací a integrací cizinců na území Karlovarského kraje a k nadefinování preferovaných 

témat řešení z těchto oblastí 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
61. Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace projektu "Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1239/10/22 
 

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

o projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" do Akčního plánu 

Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

"Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" z 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 z aktivity: Centralizace, standardizace  

a sdílení elektronických služeb veřejné správy 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" Bc. Olgu Vokáčovou, 

vedoucího odboru správy majetku, přičemž od okamžiku schválení finančního příslibu v navržené  

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

Ing. Květu Hryszovou 

 

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

a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje" 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o poskytnutí 

dotace včetně jednotlivých příloh, doplnění žádosti, případně změn žádosti v rámci projektu "Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje", podávaného do 8. výzvy Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021 – 2027- aktivity: Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb 

veřejné správy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

na přípravu a realizaci projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje“ ve výši  

max. 9.800.000 Kč vč. DPH, z toho 8.500.000 Kč vč. DPH z Fondu budoucnosti případně z úvěru 

b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje"  

v celkové výši max. 1.425.000 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu  

a výdajů nad rámec dotace ve výši 300.000 Kč 

 

- pověřuje hejtmana, Ing. Petra Kulhánka, podpisem plné moci pro Mgr. Dalibora Blažka k provádění 

úkonů vyplývajících z pověření v předchozí části usnesení 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 460/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 1.300.000 Kč, z toho částka 1.000.000 Kč z běžných výdajů Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje a částka 300.000 Kč z běžných výdajů Odboru správa 

majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, do rozpočtu kapitálových výdajů projektů EU Odboru 

správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na přípravu a realizaci projektu Pořízení 

majetkového portálu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
62. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení - XXVI“ pro 58, 59 a 60 veřejné zakázky  

Část 58 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - lehátka 

Část 59 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - ostatní 

Část 60 veřejné zakázky – Pojízdná křesla 

- schválení zadávací dokumentace 

- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1240/10/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXVI“ pro část 58 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - lehátka, část 59 veřejné zakázky  

– Lékařský nábytek - ostatní, část 60 veřejné zakázky – Pojízdná křesla formou otevřeného řízení  

v nadlimitním režimu dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového 

vybavení – XXVI“ pro část 58 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - lehátka, část 59 veřejné zakázky  

– Lékařský nábytek - ostatní, část 60 veřejné zakázky – Pojízdná křesla 

 

- schvaluje hodnotící kritérium „nejnižší nabídková cena bez DPH“ pro hodnocení nabídek na veřejnou 

zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXVI“ pro část 58 veřejné zakázky  

– Lékařský nábytek - lehátka, část 59 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - ostatní, část 60 veřejné 

zakázky – Pojízdná křesla 

 

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka dle smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26. 10. 2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., 

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení na veřejnou 

zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXVI“ pro část 58 veřejné 

zakázky – Lékařský nábytek - lehátka, část 59 veřejné zakázky – Lékařský nábytek - ostatní, část 60 

veřejné zakázky – Pojízdná křesla 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
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63. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1241/10/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
64. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Nákup dieselového 

agregátu" a změna názvu akce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1242/10/22 
 

- schvaluje změnu názvu akce příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením  

v Mariánské, p. o., z původního názvu "Nákup dieselového agregátu 300 kW" na nový název "Nákup 

dieselového agregátu" ve výši 2.111.102,20 Kč 

 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., ve výši 260.916,00 Kč na akci "Nákup 

dieselového agregátu" 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
65. Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji - Schválení žádostí 

2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1243/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- poskytnutí finančních prostředků z Programu na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických 

lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji 

dle návrhu uvedeného v příloze 2 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru 

uvedeného v příloze 3 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu 459/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.600.000 Kč  

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

výdajů Odboru zdravotnictví kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny  

na poskytnutí dotací na základě podaných žádostí o dotaci z programu na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském 

kraji v roce 2022. 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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66. Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího zařízení  

k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1244/10/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Dodávka mobiliáře, 

AV techniky a dalšího zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku u "Dodávka mobiliáře,  

AV techniky a dalšího zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary", 

kterými jsou:  

"nabídková cena celkem v Kč bez DPH - váha 50 %",  

"kvalita ukázky řešení vitríny - váha 20 %" a 

"kvalita ukázky řešení mappingu roh Dvorana - váha 30 %. 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku u "Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího 

zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
67. Projekt „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ - Schválení realizace 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v národní 

kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1245/10/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu  

a grafiky k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky 

k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary", kterými jsou: 

"nabídková cena celkem v Kč bez DPH - váha 40 %",  

"zpracování, kvalita a funkčnost předložených návrhů řešení částí Díla, metodický přístup - váha 

dohromady 60 % (skládá se z dílčích kritérií každé o váze 12 %: 

- "celková srozumitelnost a kvalita dramaturgie a vyprávění předložených prvků - váha 12 %" 

- "celková estetická kvalita a originalita umělecké formy výtvarného stylu předložených prvků  

- váha 12 %" 

- "celková estetická kvalita a originalita umělecké formy audiovizuálního stylu a obrazového frázování 

předložených prvků - váha 12 %" 

- "celková estetická a řemeslná kvalita grafického návrhu předložených ukázek grafického zpracování  

- váha 12 %" a 

- "celkový soulad předložených prvků se scénograficko-prostorovým konceptem expozice  

a architektonickým řešením Císařských lázní - váha 12 %"). 
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- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice  

v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.  Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

hejtman   ověřovatel 

Karlovarského kraje   


