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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 104. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 24. října 2022 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:01 do 9:54 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák (od 9:02 hod.), pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár  

(celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Částečné zrušení usnesení č. RK 356/03/22 ze dne 21.03.2022 RK 1247/10/22 

2. Schválení dodatku č. 1 k dohodě o provedení vlastního záchranného 

archeologického výzkumu v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní 

Karlovy Vary" 

RK 1248/10/22 

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

projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" 

RK 1249/10/22 

4. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence III 

RK 1250/10/22 

5. Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji RK 1251/10/22 

6. Žádost organizace Diecézní charita Plzeň o poskytnutí individuální dotace  

z rozpočtu Karlovarského kraje - na „Středisko sociální rehabilitace Cheb“ 

RK 1252/10/22 

7. Schválení uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Nákup CNG 

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

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

RK 1253/10/22 

8. Zpracování Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných v rámci projektu  

4K - schválení výjimky z čl. X. předpisu Rady kraje č. PR 02/2022 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými 

organizacemi"  

RK 1254/10/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Oľgu Halákovou 

- Ing. Víta Hromádko 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 

1. Částečné zrušení usnesení č. RK 356/03/22 ze dne 21.03.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1247/10/22 
 

- ruší část přijatého usnesení č. RK 356/03/22 ze dne 21.03.2022 s účinností od 1. listopadu 2022  

ve znění: 

 

„schvaluje navýšení částky pro soukromé subjekty z 250 Kč na 300 Kč za podmínky poskytnutí snídaně“ 

 

zbývající část usnesení č. RK 356/03/22 ze dne 21.03.2022 zůstává v platnosti 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
2. Schválení dodatku č. 1 k dohodě o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu  

v rámci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1248/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu 

se společností ZIP o.p.s., se sídlem Tomanova 3, Plzeň, IČO 26324105 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, podpisem dodatku č. 1 k dohodě  

o provedení vlastního záchranného archeologického výzkumu se společností ZIP o.p.s., se sídlem 

Tomanova 3, Plzeň, IČO 26324105 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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3. Schválení přípravy, podání žádosti, závazného finančního příslibu a realizace projektu "Nová 

expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1249/10/22 
 

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

o projektovém záměru "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje", o jeho realizaci  

a spolufinancování z 33. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 - 2027 z aktivity: Muzea - SC 4.4 (MRR) 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" do Akčního 

plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje přípravu projektového záměru a následně podání žádosti o dotaci na "Novou expozici Muzea 

Cheb, p. o. Karlovarského kraje" z 33. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 

regionálního operačního programu 2021 - 2027 z aktivity: Muzea - SC 4.4 (MRR) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 466/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 225.060 Kč  

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

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z kapitálových 

výdajů akce Obnova Vily Zenker v Abertamech 1. etapa. Investiční finanční prostředky jsou určeny jako 

příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Muzeum Cheb  

na předfinancování předprojektové přípravy projektu s názvem Nová expozice Muzea Cheb, p. o. 

Karlovarského kraje, připravovaného k realizaci rámci Integrovaného regionálního operačního  

programu 2021 – 2027, z aktivity: Muzea – SC 4.4. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 100 % celkových výdajů 

projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" ve výši max. 97.285.260 Kč z Fondu 

budoucnosti, případně z úvěru 

b) vlastní spolufinancování projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje"  

ve výši min. 12.000.000 Kč, tzn. 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu, z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěru 

c) neuznatelné výdaje související s realizací projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského 

kraje" ve výši max. 17.285.260 Kč, z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

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

Karlovarského kraje na přípravu projektu „Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje“  

ve výši 225.060 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 225.060 Kč na přípravu projektu 

„Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje“, která je přílohou č. 1 

 

- pověřuje Ing. Martinu Kulovou, ředitelku Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" podávané 

do 33. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního  

programu 2021 - 2027 z aktivity: Muzea - SC 4.4 (MRR) 

 

- jmenuje vedoucím projektu "Nová expozice Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje" Ing. Martinu 

Kulovou, ředitelku Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál  

do Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
4. Program pro poskytování dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální  

prevence III 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1250/10/22 
 

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

dotací v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlásit Program pro poskytování dotací  

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
5. Strategie sociálního začleňování v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1251/10/22 

 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Strategii sociálního začleňování 

v Karlovarském kraji, která vznikla ve spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (odborem  

pro sociální začleňování) a Karlovarským krajem na základě podepsaného memoranda o spolupráci  

v rámci projektu realizovaného zmíněným ministerstvem prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, 

reg. č. CZ. 03. 3.X/0.0/0.0/15_018/0006191. 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
6. Žádost organizace Diecézní charita Plzeň o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje - na „Středisko sociální rehabilitace Cheb“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1252/10/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Diecézní charita Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 

326 00 Plzeň, IČO 49774034, na "Středisko sociální rehabilitace Cheb", ve výši 700 000 Kč 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace organizaci Karlovarského kraje Diecézní charita Plzeň,  

IČO 49774034, na "Středisko sociální rehabilitace Cheb", ve výši 700 000 Kč z rozpočtu Karlovarského 

kraje dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje 

pro oblast sociálních věcí podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit žádost organizaci Diecézní charita Plzeň, IČO 49774034,  

na "Středisko sociální rehabilitace Cheb" na nejbližší jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 21.11.2022 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
7. Schválení uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Nákup CNG autobusů  

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

pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1253/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje výjimku předpisu Rady kraje č. PR/2022 Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv 

Karlovarským krajem, jejich evidenci a uveřejňování, čl. III, odst. 4, kdy řídící kontrola bude provedena 

až před vznikem závazku kraje, nikoliv však před projednáním smluv v radě kraje 

 

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj v r. 2022“  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský 

kraj v r. 2022“ pro část č. 1 - Malé autobusy - nabídka účastníka KAR group, a.s., Vítkovická 3257/7, 

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

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

Libchavy, IČO 15030865, s nabídkovou cenou 458.046.710,- Kč s DPH, a to po marném uplynutí lhůty  

k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele u části č. veřejné zakázky 

 

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smluv pro část: 

č. 1 - Malé autobusy - nabídka účastníka KAR group, a.s., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 25823035, s nabídkovou cenou 804.332.683,55 Kč s DPH; 

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

Libchavy, IČO 15030865, s nabídkovou cenou 458.046.710,- Kč s DPH. 

 

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

smluv s vybranými dodavateli pro část: 

č. 1 - Malé autobusy - nabídka účastníka KAR group, a.s., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 25823035, s nabídkovou cenou 804.332.683,55 Kč s DPH; 

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

Libchavy, IČO 15030865, s nabídkovou cenou 458.046.710,- Kč s DPH. 

 

Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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8. Zpracování Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných v rámci projektu 4K - schválení 

výjimky z čl. X. předpisu Rady kraje č. PR 02/2022 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1254/10/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zpracováním Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných v rámci projektu 4K 

 

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

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" spočívající v možnosti zadat předmětnou 

veřejnou zakázku na zpracování Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných v rámci projektu 4K 

přímým zadáním dodavateli, a to Mgr. Tereze Dvořákové, IČO 88867790 za nabídkovou  

cenu 350.000,- Kč 

 

- schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Situační analýzy poptávky služeb poskytovaných služeb 

poskytovaných v rámci projektu 4K s Mgr. Terezou Dvořákovou, IČO 88867790, se sídlem Dědinská 895, 

161 00 Praha 6 

 

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

z usnesení 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Karel Jakobec v z.   Oľga Haláková v. r.  

hejtmana    ověřovatelka 

Karlovarského kraje 

 


