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

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

 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 106. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 7. listopadu 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:30 do 11:45 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec (do 10:30 hodin), Ing. arch. Franta, Mgr. Blažek, 

p. Pizinger, Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko (do 11:30 hodin), 

Mgr. Pisár (celkem 9 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Mgr. Bracháček, Ing. Bureš, DBA, Bc. Čekan, Ing. Leichter, MBA,  

pí Monsportová, Mgr. Pavlíková, Ing. Raška, Ing. Svojtková 

Zapisovatelka:       pí Burešová  

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.11.2022 RK 1257/11/22 

2. Rozpočtové změny RK 1258/11/22 

3. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2023 RK 1259/11/22 

4. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace 

RK 1260/11/22 

5. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2021 RK 1261/11/22 

6. Žádost Kraje Vysočina o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2022“ 

RK 1262/11/22 

7. Změna pokynu ředitelky krajského úřadu Pravidla pro používání sociálního fondu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje a směrnice ředitelky krajského úřadu 

Stravování zaměstnanců Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

RK 1263/11/22 

8. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje RK 1264/11/22 

9. Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb  RK 1265/11/22 

10. Schválení Dohody na ukončení Rámcové smlouvy dodávka čisticích prostředků 

2022 - 2023 ze dne 2. 11. 2021, evidenční číslo KK 03717/2021 

RK 1266/11/22 

11. Schválení smlouvy o poskytování dat o životním prostředí v rámci Národní 

environmentální reportingové platformy 

RK 1267/11/22 

12. Změna č. 77 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování 

lokality v centrální části obce Pomezí nad Ohří v lokalitě Tůně 

RK 1268/11/22 

13. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje RK 1269/11/22 
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14. Schvalování plánu "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 

Labe pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje 

RK 1270/11/22 

15. Schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, s. p.,  

při zpracování Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků  

Labe 2027 - 2033 

RK 1271/11/22 

16. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna síťových 

přepínačů v TCKK" 

RK 1272/11/22 

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

domácnosti“ - schválení II. části dílčích projektů 

RK 1273/11/22 

18. Žádost o změnu dílčího  projektu č. NZÚ_01_861 v rámci projektu "Podpora 

výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji  

- dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III."  

RK 1274/11/22 

19. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému “Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků  

a hygienického spotřebního materiálu“ 

RK 1275/11/22 

20. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou  

a Bečov nad Teplou včetně části stavby silnice č. III/18924, mostního objektu  

č. 19824-6 a všech součástí a příslušenství z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Vodná  

u Bečova nad Teplou z majetku města Bečov nad Teplou do majetku 

Karlovarského kraje  

RK 1276/11/22 

21. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Horní Slavkov - pozemek p.č. st. 859, jehož součástí je stavba č.p. 613,  

a pozemek p.č. 1071/6, vše v k.ú. Horní Slavkov 

RK 1277/11/22 

22. Záměr kraje prodat pozemky p.p.č. 1900/16, 1900/17, 1900/18, 1900/19 a 1900/20 

v k.ú. Hřebečná z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby a úplatné 

nabytí pozemku p.p.č.  1798/8 v k.ú. Hřebečná z majetku fyzické osoby  

do majetku Karlovarského kraje 

RK 1278/11/22 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1903/8 v k.ú. Hranice u Aše 

RK 1279/11/22 

24. Budoucí majetkoprávní vypořádání stavby „Most přes řeku Rolavu na cyklostezce 

Přebuz – chaloupky“ s městem Přebuz 

RK 1280/11/22 

25. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, 

opravování a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 902, 

jehož součástí je budova č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem 

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

RK 1281/11/22 

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

inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

RK 1282/11/22 

27. Zrušení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty spočívající v právu umístit  

a dále provozovat na pozemcích p. č. 402, 76/1, 76/3 v k.ú. Tašovice a pozemcích 

p. č. 490/1, 490/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var, stavbu označenou jako 

"Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" 

RK 1283/11/22 

28. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 747/06/22 ze dne 27.06.2022 RK 1284/11/22 

29. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2021 RK 1285/11/22 

30. Schválení závazného příslibu financování a znění veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

působnosti Karlovarského kraje a o výkonu některých úkolů Národního orgánu  

při naplňování programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027  v rámci Technické 

pomoci pro program Interreg Česko - Sasko 2021–2027 

RK 1286/11/22 

31. Schválení závazného příslibu financování a znění veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Národního 

orgánu při naplňování programu Interreg Bavorsko - Česko 2021–2027  v rámci 

Technické pomoci pro Program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 

RK 1287/11/22 

32. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 

organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem 

RK 1288/11/22 
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33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajské sdružení MAS 

Karlovarského kraje, z. s.  

RK 1289/11/22 

34. Stanovisko kraje ke zřízení střední školy, jejíž činnost má vykonávat Střední škola 

IT a digitálního marketingu Karlovy Vary 

RK 1290/11/22 

35. Projekt „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy Ostrov, 

příspěvková organizace 

RK 1291/11/22 

36. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádosti obcí Podhradí a Libá o změny  

v dotovaných akcích 

RK 1292/11/22 

37. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu 

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

příspěvková organizace 

RK 1293/11/22 

38. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023 – část mezikrajská veřejná linková 

doprava, městská hromadná doprava a drážní doprava“ 

RK 1294/11/22 

39. 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 11.12.2022 

RK 1295/11/22 

40. Příprava projektu „II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“ RK 1296/11/22 

41. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb s dopravcem České dráhy, a.s.,  

ke Dnům železnice 2022 v Karlovarském kraji 

RK 1297/11/22 

42. Schválení externího administrátora veřejných zakázek spolufinancovaných 

Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

na silnicích II. a III. třídy 

RK 1298/11/22 

43. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení 

vozidel na silnicích I., II. a III. třídy pro rok 2022 - 2024 

RK 1299/11/22 

44. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.  

– rok 2021 – výsledná kalkulace 

RK 1300/11/22 

45. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., na dofinancování 

rekonstrukce koupelny a kuchyně a na opravu vnějšího pláště 

RK 1301/11/22 

46. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního 

systému "Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně 

a organizaci akcí" 

RK 1302/11/22 

47. Skupinový projekt „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace - schválení přípravy a realizace 

RK 1303/11/22 

48. Skupinový projekt „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace - schválení přípravy a realizace 

RK 1304/11/22 

49. Poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice a Základní škole 

Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace, na pořízení nových žíněnek  

RK 1305/11/22 

50. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického 

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové 

organizace 

RK 1306/11/22 

51. Spolupráce s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze  

- uzavření darovací smlouvy 

RK 1307/11/22 

52. Schválení projektu Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

- "Instalace kamerového okruhu (CCTV)", dle Předpisu rady pro řízení projektů 

financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 02/2021 

RK 1308/11/22 

53. Projekt „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“ – informace 

o projektu, schválení přípravy a realizace projektu a schválení výběru stavebního 

pozemku určeného k výstavbě domků 

RK 1309/11/22 

54. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 30.09.2022 

RK 1310/11/22 

55. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2021  

– výsledná kalkulace  

RK 1311/11/22 

56. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2021  

– výsledná kalkulace  

RK 1312/11/22 
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57. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu  

pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2022 

RK 1313/11/22 

58. Informace o kontrolách použití vyrovnávacích plateb za plnění veřejné služby 

poskytnutých společnostem Nemocnice Sokolov s.r.o. a Nemocnice Ostrov s.r.o., 

na základě smluv o závazku veřejné služby - rok 2018 

RK 1314/11/22 

59. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2023, 3. část - priorita 3 

RK 1315/11/22 

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

organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, 

příspěvková organizace, z původní akce "Rekonstrukce 1.P.P." na  novou akci 

"Odstranění havarijního stavu" 

RK 1316/11/22 

61. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru  

v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních 

škol zřizovaných Karlovarským krajem - přerozdělení celkového počtu 

náborových příspěvků 

RK 1317/11/22 

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

prostředí a zemědělství, pro rok 2022 – V. část  

RK 1318/11/22 

63. Rozhodnutí Karlovarského kraje o prioritizaci projektu v rámci výzvy č. 8  

pro opatření strategie C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví nositele ITIKA 

RK 1319/11/22 

64. Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku "Dodávka AV obsahu a grafiky  

k části expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary" v rámci 

projektu „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ 

RK 1320/11/22 

65. Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku "Dodávka mobiliáře,  

AV techniky a dalšího zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské 

lázně Karlovy Vary" v rámci projektu „Muzejní expozice v Císařských lázních 

v Karlových Varech“  

RK 1321/11/22 

66. Schválení projektů Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných  

z Národních dotačních titulů, č. PR 02/2021 a Předpisu rady pro řízení projektů 

financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských 

finančních zdrojů, č. PR 01/2018 

RK 1322/11/22 

67. Schválení projektu Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje - "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii 

výtvarného umění v Chebu", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných 

ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů,  

č. PR 01/2018 

RK 1323/11/22 

68. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu 

"Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

RK 1324/11/22 

69. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ 

DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., na období roku 2023 

RK 1325/11/22 

70. Zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou 

linkovou dopravou pro období roku 2023 

RK 1326/11/22 

71. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje RK 1327/11/22 

72. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby ev. č.: 01883/2014-00 

staženo 

73. Zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje mezi Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou 

silnic Karlovarského kraje, a.s., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 11 

odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů  

staženo 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Patrika Pizingera 

- Bc. Pavla Čekana 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 
44.  Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2021  

– výsledná kalkulace 

45. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., na dofinancování rekonstrukce koupelny  

a kuchyně a na opravu vnějšího pláště 

46.  Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí" 

47. Skupinový projekt „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace - schválení přípravy a realizace 

48.  Skupinový projekt „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace - schválení přípravy a realizace 

49. Poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice a Základní škole Kraslice, 

Dukelská 1122, příspěvková organizace, na pořízení nových žíněnek 

50.  Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického  

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

51. Spolupráce s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze - uzavření 

darovací smlouvy 

52.  Schválení projektu Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

- "Instalace kamerového okruhu (CCTV)", dle Předpisu rady pro řízení projektů 

financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 02/2021 

53. Projekt „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“ – informace  

o projektu, schválení přípravy a realizace projektu a schválení výběru stavebního pozemku 

určeného  

k výstavbě domků 

54.  Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2022 

55. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 

kalkulace 

56.  Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 

kalkulace 

57. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Karlovarskou 

krajskou nemocnici a.s., na rok 2022 

58.  Informace o kontrolách použití vyrovnávacích plateb za plnění veřejné služby poskytnutých 

společnostem Nemocnice Sokolov s.r.o. a Nemocnice Ostrov s.r.o. na základě smluv  

o závazku veřejné služby - rok 2018 

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

pro rok 2023, 3. část - priorita 3 
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60.  Změna účelu použití části schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková 

organizace, z původní akce "Rekonstrukce 1.P.P." na  novou akci "Odstranění havarijního 

stavu" 

61. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových 

organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem - přerozdělení celkového počtu náborových příspěvků 

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

 a zemědělství, pro rok 2022 – V. část 

63. Rozhodnutí Karlovarského kraje o prioritizaci projektu v rámci výzvy č. 8 pro opatření 

strategie C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví nositele ITIKA 

64.  Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dodávka AV obsahu a grafiky k části 

expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ v rámci projektu 

„Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ 

65. Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dodávka mobiliáře, AV techniky  

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

v rámci projektu „Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ 

66.  Schválení projektů Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje, dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů,  

č. PR 02/2021 a Předpisu rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů 

Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018 

67. Schválení projektu Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje - "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného 

umění v Chebu", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních 

fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018 

68.  Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Karlovarský kraj 

podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

69. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ 

DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., na období roku 2023 

70.  Zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou pro období roku 2023 

71.  Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

72.  Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  

ev. č.: 01883/2014-00 

73.  Zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje mezi Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic 

Karlovarského kraje, a.s., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b 

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

 
Staženo z programu: 

 
72.  Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  

ev. č.: 01883/2014-00 

73.  Zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje mezi Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic 

Karlovarského kraje, a.s., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.11.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1257/11/22 
 

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

k datu 07.11.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 07.11.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1258/11/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 470/2022 

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

ve výši 55.057,40 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z předchozích let s účelovým znakem 33353 

(přímé výdaje na vzdělávání) došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace zřizované 

obcí v oblasti školství Dům dětí a mládeže Kraslice, a to na základě vnitřní kontroly organizace  

za rok 2019 - 2021. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 471/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  83.971 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních 

prostředků poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se  

o vratku  z projektu financovaného v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty 

využívající zjednodušené vykazování (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00154487) 

realizovaného příspěvkovou organizací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu  

a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary. 

 

Rozpočtovou změnu č. 472/2022 

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

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

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby v Kynšperku nad Ohří na poskytnutí 

náborového příspěvku nové zaměstnankyni, pracovnici v přímé péči v sociálních službách, která splnila 

podmínky pro přiznání náborového příspěvku dle pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského 

kraje usnesením č. ZK 284/09/19 ze dne 23. 9. 2019.  

 

Rozpočtovou změnu č. 473/2022 

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

Karlovarského kraje o částku 216.800,60 Kč z titulu přijetí investiční dotace z Ministerstva financí České 

republiky na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Tyto 

finanční prostředky budou zaslány příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba 

silnic, která výkupy pozemků pod komunikacemi zajišťuje.  
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Rozpočtovou změnu č. 474/2022     

- navýšení neinvestičních příjmů a běžných výdajů rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu 

Karlovarského kraje ve výši 788.843 Kč z titulu přijetí pojistného plnění od České podnikatelské 

pojišťovny, a.s., na částečnou refundaci vynaložených nákladů souvisejících s odstraněním následků  

po havárii - vytopení kanceláří v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Rozpočtovou změnu č. 475/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.181.572,42 Kč v rámci rozpočtu Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje z kapitálových na běžné výdaje. Jedná se o přesun prostředků na akci Havarijní 

oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

 

Rozpočtovou změnu č. 476/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 48.400 Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Odboru 

bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu kapitálových výdajů 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou 

určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Aš do fondu investic na realizaci 

krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji.   

 

Rozpočtovou změnu č. 477/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 283.048 Kč z titulu vrácení finančních prostředků z roku 2022  

s účelovým znakem 33155 (dotace pro soukromé školy) došlých na účet Karlovarského kraje  

od právnických osob v oblasti školství Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy 

Vary o.p.s., ve výši 11.500 Kč a Škola Můj Projekt Mánesova - Gymnázium, základní škola a mateřská 

škola s.r.o., ve výši 271.548 Kč. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 478/2022 

- přesun finančních prostředků zpět do rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 72.384,26 Kč, z toho částka 29.477,01 Kč určená 

na mzdové výdaje z rozpočtu projektů EU Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a částka 42.907,25 Kč určená na cestovní výdaje z rozpočtu projektů EU Odboru 

finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky projektu 

Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR – Sasko, schváleného k realizaci a financování  

v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.  

 

Rozpočtovou změnu č. 479/2022 

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

ve výši 623.014,04 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České 

republiky, určeného pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje na projekt ZZS Karlovarského kraje – agregát Kraslice - 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 480/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 881.860 Kč v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům,  

a to z neinvestičních prostředků na investiční prostředky. Jedná se o finanční prostředky na poskytnutí 

investičních dotací v rámci dotačního programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických 

akcí v roce 2022. 

 

Rozpočtovou změnu č. 481/2022 

- navýšení příjmů a běžných výdajů rozpočtu projektů EU Odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 315.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční 

účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky určené na financování projektu  

s názvem Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K - předprojektová 

příprava, schváleného k realizaci v rámci Výzvy č. OPST PP – 1/2021 k předkládání žádostí o poskytnutí 



Usnesení ze 106. jednání RKK dne 07.11.2022  č. j. KK/2604/VZ/22 

 

07.11.2022  Strana 9 (celkem 51) 

 

podpory na předprojektovou přípravu strategických projektů v rámci implementace Mechanismu  

pro spravedlivou transformaci, financovanou z prostředků operačního programu Spravedlivá transformace 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1259/11/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších 

předpisů Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2023 v rozsahu: 

 

 Příjmy rozpočtu           9 024 304 tis. Kč  

 Výdaje rozpočtu                                                             11 543 476 tis. Kč 

 Saldo                                -  2 519 172 tis. Kč  

 Financování                                   2 519 172 tis. Kč  

  

 Příjmový rámec rozpočtu: 

údaje v tis. Kč 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem 

3 710 095 201 448 0 5 112 761 9 024 304 

 

 

 Výdajový rámec rozpočtu dle jednotlivých kapitol: 

údaje v tis. Kč 

Kapitola /Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Kancelář hejtmana a vnějších 

vztahů 

12 380 0 0 0 12 380 

Kancelář ředitelky úřadu  355 020 0 0 0 355 020 

Vnitřních záležitostí 53 331 1 000 0 0 54 331 

Regionálního rozvoje 7 005 4 500 5 194 0 16 699 

Dopravy a silničního hospodářství 642 210 21 500 442 594 72 750 1 179 054 

Životní prostředí a zemědělství 16 030 1 000 0 0 17 030 

Kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu 

12 875 0 143 054 9 100 165 029 

Sociálních věcí 84 481 0 149 170 26 000 259 651 

Zdravotnictví 141 020 0 258 743 36 084 435 847 

Školství, mládeže a tělovýchovy 4 824 210 0 260 185 32 108 5 116 503 

Investic  5 000 45 340 0 0 50 340 

Správa majetku 4 666 5 320 0 0 9 986 

Bezpečnosti a krizového řízení 2 367 3 100 0 0 5 467 
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Informatiky 24 350 9 000 0 0 33 350 

Finanční 256 700 30 000 0 0 286 700 

Legislativní a právní a krajský 

živnostenský úřad 

1 577 0 0 0 1 577 

Řízení projektů 9 800 2 300 31 569 25 000 68 669 

 6 453 022 123 060 1 290 509 201 042 8 067 633 

Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých kapitol/odborů 

     

Kancelář hejtmana a vnějších 

vztahů 

11 170 0 0 0 11 170 

Regionálního rozvoje 36 620 25 750 0 0 62 370 

Dopravy a silničního hospodářství 14 452 0 0 0 14 452 

Životního prostředí a zemědělství 13 730 17 500 0 0 31 230 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

77 207 16 000 0 0 93 207 

Sociálních věcí 65 360 2 000 0 0 67 360 

Zdravotnictví 17 130 0 0 0 17 130 

Školství, mládeže a tělovýchovy 57 300 0 0 0 57 300 

Bezpečnosti a krizového řízení 9 400 13 329 0 0 22 729 

 302 369 74 579 0 0 376 948 

Projekty spolufinancované z EU 

a dotačních titulů státního 

rozpočtu dle jednotlivých 

kapitol/odborů 

     

Regionálního rozvoje 63 433 45 000 0 0 108 433 

Životního prostředí a zemědělství 4 200 0 0 0 4 200 

Kultury, pam.péče, lázeňství a 

cest.ruchu 

86 666 86 000 0 0 172 666 

Sociálních věcí 6 409 70 000 0 0 76 409 

Školství, mládeže a tělovýchovy 47 531 56 649 0 0 104 180 

Řízení projektů 183 512 2 347 801 0 0 2 531 313 

Investic 0 78 194 0 0 78 194 

Správa majetku 0 8 500 0 0 8 500 

Informatiky 500 9 500 0 0 10 000 

Finanční  2 000 3 000 0 0 5 000 

 394 251 2 704 644 0 0 3 098 895 

      

CELKEM 7 149 642  2 902 283 1 290 509 201 042 11 543 476 

 

 Rámec financování:           
údaje v tis. Kč 

krátkodobé přijaté půjčené prostředky (čerpání úvěrů na projekty) 2 375 234 

uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků -90 000 

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 233 938 

 2 519 172 
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 Závazné ukazatele finančních vztahů ke zřízeným příspěvkové organizace Karlovarského 

kraje dle tabulek č. 6 až 11 

 Závazné ukazatele finančních vztahů rozpisu přímých výdajů v regionálním školství 

(finanční prostředky MŠMT) pro krajské a obecní příspěvkové organizace dle tabulek č. 18 

a 19 

 

• zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových opatření takto:  

 

 I. Schvalovat rozpočtová opatření nepřevyšující v jednotlivých případech částku 

5 000 tis. Kč. 

 II. Schvalovat rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč, 

a to pouze v níže uvedených případech: 

 

 o rozpočtová opatření z důvodu přijetí účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

 o zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů, 

 o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo, 

 o jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je poplatníkem 

Karlovarský kraj, 

 o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů spolufinancovaných  

z EU, akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných sankcí projektů, v 

případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje, 

  o rozpočtová opatření na mimořádné splátky revolvingového úvěru s možností jejich 

opakovaného čerpání.  

 

 III. Změny rozpisu rozpočtu, u kterých se nejedná o rozpočtová opatření (přesuny výdajů  

v rámci jedné kapitoly a v rámci běžných či kapitálových výdajů), jsou v kompetenci příkazců těchto 

kapitol. V případě projektů spolufinancovaných z EU a akcí ze státního rozpočtu jsou v kompetenci 

příkazců kapitol rovněž přesuny mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci rozpočtu příslušné kapitoly. 

Změny budou prováděny dle pravidel přílohy č. 1.  

 

• vyhrazuje si schvalovat tato rozpočtová opatření: 

 rozpočtová opatření týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu 

Karlovarského kraje, s výjimkou zůstatků účelových finančních prostředků z jiných veřejných 

rozpočtů,  

 rozpočtová opatření týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti a úvěru nad rámec 

schváleného souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných z EU a akcí 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu, 

 rozpočtová opatření převyšující v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč s následujícími 

výjimkami: 

  o s výjimkou rozpočtových opatření z důvodu přijetí účelových finančních 

prostředků z jiných veřejných rozpočtů nebo z důvodu vratek těchto účelových finančních prostředků,  

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků schválených Radou Karlovarského 

kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,   

  o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje věcně rozhodlo,  

  o s výjimkou jednorázového zapojení daně z příjmu právnických osob, u které je 

poplatníkem Karlovarský kraj, 
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  o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 

spolufinancovaných z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) a případných 

sankcí projektů, v případě, že nedojde ke zvýšení souhrnného rámce výdajů projektů spolufinancovaných 

z EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu nad rámec schváleného rozpočtu kraje, 

    o s výjimkou rozpočtových opatření na mimořádné splátky revolvingového úvěru  

s možností jejich opakovaného čerpání.  

  

 • zmocňuje Odbor finanční Krajského úřadu Karlovarského kraje prováděním 

rozpočtově nezajištěných výdajů v případech vymezených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (§16 odst. 4) 

 

 • ukládá Odboru finančnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje neprodleně 

provést rozpis příjmů a výdajů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje dle platné rozpočtové skladby  

a písemně sdělit zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje závazné ukazatele rozpočtu  

 

 • ukládá Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných 

rozpočtových opatřeních Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání 

 

Termín kontroly: 02.05.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1260/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení v souladu s ustanovením  

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně obsahu čl. VII. Doplňková činnost organizace, včetně 

vydání dodatku č. 17 zřizovací listiny, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 06.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
5. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1261/11/22 
 

- bere na vědomí zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2021 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 
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6. Žádost Kraje Vysočina o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2022“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1262/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje Kraji 

Vysočina, IČO 70890749, na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2022“ 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

s Krajem Vysočina, IČO 70890749, na realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet 2022“ dle návrhu  

v příloze P5 

 

- schvaluje výjimku z předpisu rady kraje č. PR 02/2019 Pravidla pro poskytování dotací a jejich 

administrace čl. XVIII. odst. 1 písmeno b) 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

 

 
7. Změna pokynu ředitelky krajského úřadu Pravidla pro používání sociálního fondu Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a směrnice ředitelky krajského úřadu Stravování zaměstnanců 

Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1263/11/22 
 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí znění pokynu 

ředitelky krajského úřadu  Pravidla pro používání sociálního fondu Krajského úřadu Karlovarského kraje  

s účinností od 1. 1. 2023 a znění směrnice ředitelky krajského úřadu Stravování zaměstnanců 

Karlovarského kraje a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje s účinností od 1. 1. 2023 

 

Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
8. Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1264/11/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Miroslavu Balatkovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny 

Gabriele Dostálové ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Martinu 

Hurajčíkovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v  komisích pro zadávání  veřejných 

zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Antonínu Jalovcovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Josefu Janů  ve výši 14.700 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání 

veřejných zakázek  (49 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Eriku Klimešovi ve výši 10.500 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (35 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Jiřímu Klsákovi ve výši 4.800 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (16 veřejných  zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu 

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Petru Kubisovi ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51 zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Karle 

Maříkové ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v  komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Věře 

Maříkové  ve výši 900 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (3 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákonač. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Renatě 

Oulehlové ve výši 300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (1 veřejná zakázka) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Bc. Jitce Pokorné ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v  komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Luboši 

Pokornému ve výši 3.300 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (11 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Michalu 

Šťovíčkovi ve výši 8.400 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (28 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Ing. Janu Vrbovi ve výši 1.200 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích pro zadávání  

veřejných zakázek (4 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Petru Zahradníčkovi ve výši 1.800 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny Lukáši 

Zykánovi ve výši 600 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v  komisích pro zadávání veřejných 

zakázek (2 veřejné zakázky) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu s § 51  

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádné odměny  

Mgr. Bc. Haně Žákové ve výši 1.800 Kč za splnění mimořádných úkolů - za práci v komisích  

pro zadávání veřejných zakázek (6 veřejných zakázek) za období říjen 2021 až září 2022, a to v souladu  

s § 51 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

 
9. Schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1265/11/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb mezi Karlovarským 

krajem a Českou poštou, s.p., sídlo Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
10. Schválení Dohody na ukončení Rámcové smlouvy dodávka čisticích prostředků 2022 - 2023  

ze dne 2. 11. 2021, evidenční číslo KK 03717/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1266/11/22 
 

- schvaluje Dohodu na ukončení Rámcové smlouvy dodávka čisticích prostředků 2022 - 2023,  

ze dne 2. 11. 2021, evidenční číslo KK 03717/2021, uzavřené mezi Karlovarským krajem a Petrem Fialou 

- velkoobchod s drogérií, s.r.o., dle návrhu 
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Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
11. Schválení smlouvy o poskytování dat o životním prostředí v rámci Národní environmentální 

reportingové platformy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1267/11/22 
 

- schvaluje smlouvu o poskytování dat o životním prostředí v rámci Národní environmentální 

reportingové platformy 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy o poskytování dat o životním 

prostředí v rámci Národní environmentální reportingové platformy 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
12. Změna č. 77 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

zásobení obyvatel pitnou vodou a návrhu způsobu odkanalizování lokality v centrální části obce 

Pomezí nad Ohří v lokalitě Tůně 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1268/11/22 
 

- projednala žádost obce Pomezí nad Ohří o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského 

kraje ve věci navrhovaného způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou a způsobu odkanalizování v centrální 

části obce Pomezí na Ohří v lokalitě Tůně 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  předloženou změnu č. 77 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení 

 

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

 

 
13. Poskytnutí dotací na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1269/11/22 
 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích v celkové výši 815.841 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje změnu vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na hospodaření v lesích dle přílohy č. 3 

 

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

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1 
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- pověřuje Ing. Karla Jakobce, náměstka hejtmana, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu na hospodaření v lesích dle přílohy č. 1 

 

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

Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na hospodaření v lesích v celkové výši 4.435. 951 Kč dle přílohy č. 2 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh veřejnoprávních 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích dle přílohy č. 3 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích dle přílohy č. 2 

 

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

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

v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích  

dle přílohy č. 2 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
14. Schvalování plánu "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe  

pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1270/11/22 
 

- souhlasí s předloženým plánem „Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“  

pro období 2022 – 2027 pro územní působnost Karlovarského kraje 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení „Plán dílčího povodí Ohře, dolního 

Labe a ostatních přítoků Labe“ pro období 2022 – 2027 pro územní působnost Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
15. Schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, s. p., při zpracování 

Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2027 - 2033 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1271/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o partnerství  

a vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, s. p., při zpracování Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe  

a ostatních přítoků Labe 2027 - 2033 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Karla Jakobce, náměstka 

hejtmana, podpisem smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Povodím Ohře, s. p., při zpracování 

Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2027 - 2033 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 469/2022 - přesun ve výši 240.000 Kč z běžných výdajů rozpočtu 

odboru životního prostředí a zemědělství do rozpočtu běžných výdajů kapitoly příspěvky cizím subjektům 

tohoto odboru na poskytnutí neinvestiční individuální dotace formou finančního příspěvku subjektu 

Povodí Ohře, státní podnik, na zpracování Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 

Labe 2027 – 2033 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
16. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů  

v TCKK". 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1272/11/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Výměna síťových přepínačů  

v TCKK", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka ANECT a.s.,  

Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou cenou 3.989.055,40 Kč  

včetně DPH (tj. 3.296.740,00 Kč bez DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů v TCKK" 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Výměna síťových přepínačů v TCKK" po marném 

uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem ANECT a.s., 

Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 25313029, s nabídkovou cenou 3.989.055,40 Kč  

včetně DPH (tj. 3.296.740,00 Kč bez DPH) 

 

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

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

 

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

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

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

- schválení II. části dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1273/11/22 
 

- schvaluje  

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

v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 1 
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- 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 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
18. Žádost o změnu dílčího  projektu č. NZÚ_01_861 v rámci projektu "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji - dofinancování zásobníku 

kotlíkových dotací III."  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1274/11/22 
 

- schvaluje 

- žádost o změnu zdroje vytápění 

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

číslem KK00580/2021 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Dalibora Blažka, podpisem dodatku č. 1, 

kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00580/2021 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
19. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

“Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního 

materiálu“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1275/11/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní 

systém na dodávku čisticích prostředků a hygienického spotřebního materiálu" 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 

 

 



Usnesení ze 106. jednání RKK dne 07.11.2022  č. j. KK/2604/VZ/22 

 

07.11.2022  Strana 20 (celkem 51) 

 

20. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a Bečov  

nad Teplou včetně části stavby silnice č. III/18924, mostního objektu č. 19824-6 a všech součástí  

a příslušenství z majetku Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou a bezúplatné 

nabytí pozemku v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou z majetku města Bečov nad Teplou do majetku 

Karlovarského kraje  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1276/11/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 357/19 o výměře 80 m2  

v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, pozemky p.p.č. 41/2 o výměře 10 m2,  

p.p.č. 1762/2 o výměře 24 m2, p.p.č. 1763/2 o výměře 1 m2, p.p.č. 3113/16 o výměře 1633 m2,  

p.p.č. 3132/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 3188/1 o výměře 108 m2, p.p.č. 3188/2 o výměře 22 m2, p.p.č. 3189/2 

o výměře 425 m2, p.p.č. 3189/5 o výměře 30 m2, část pozemku p.p.č. 3179/3, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 708-3/2021 z původního pozemku p.p.č. 3179/3 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 3179/16 o výměře 16 m2 a část pozemku p.p.č. 3149/2, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 706-3/2021 z původního pozemku p.p.č. 3149/2 a označena novým parcelním 

číslem jako pozemek p.p.č. 3149/10 o výměře 924 m2, v k.ú. a obci Bečov nad Teplou včetně části stavby 

silnice č. III/18924, stavby mostu č. 19824-6 a všech součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci městu 

Bečov nad Teplou, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce na straně jedné),  

a městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410 

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

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

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

z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 357/19 o výměře 80 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, pozemky 

p.p.č. 41/2 o výměře 10 m2, p.p.č. 1762/2 o výměře 24 m2, p.p.č. 1763/2 o výměře 1 m2, p.p.č. 3113/16  

o výměře 1633 m2, p.p.č. 3132/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 3188/1 o výměře 108 m2, p.p.č. 3188/2 o výměře 

22 m2, p.p.č. 3189/2 o výměře 425 m2, p.p.č. 3189/5 o výměře 30 m2, část pozemku p.p.č. 3179/3, která 

byla oddělena geometrickým plánem č. 708-3/2021 z původního pozemku p.p.č. 3179/3 a označena 

novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3179/16 o výměře 16 m2 a část pozemku p.p.č. 3149/2, která 

byla oddělena geometrickým plánem č. 706-3/2021 z původního pozemku p.p.č. 3149/2 a označena 

novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3149/10 o výměře 924 m2, v k.ú. a obci Bečov nad Teplou 

včetně části stavby silnice č. III/18924, stavby mostu č. 19824-6 a všech součástí a příslušenství 

konkrétnímu zájemci městu Bečov nad Teplou, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárce 

na straně jedné), a městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, 

IČO 00254410 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním 

zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou,  

dle návrhu 

 

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

p.p.č. 210/11 o výměře 123 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, formou 

darovací smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov  

nad Teplou, IČO 00254410 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 

správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako obdarovaný na straně druhé), 

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Bečov nad Teplou do majetku Karlovarského 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
21. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Horní Slavkov - pozemek p.č. st. 859, jehož součástí je stavba č.p. 613, a pozemek p.č. 1071/6,  

vše v k.ú. Horní Slavkov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1277/11/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. st. 859 o výměře 558 m2, jehož součástí je 

stavba s č.p. 613, pozemek p.č. 1071/6 o výměře 2.228 m2, vše v k.ú. a obci Horní Slavkov, konkrétnímu 

zájemci městu Horní Slavkov, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským kraje, zastoupeným 

Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace,  

IČO: 49766929, se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (jako prodávající na straně jedné), a městem 

Horní Slavkov, IČO: 00259322, se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 530.000,00 Kč, stanovenou jako 10 % z ceny v místě a čase 

obvyklé dle znaleckého posudku č. 5861-67/2022 ze dne 08.08.2022. Snížení kupní ceny oproti ceně  

v místě a čase obvyklé je stanoveno z důvodu realizace projektového záměru pro účely „Vybudování 

bytových jednotek pro nízkopříjmové občany města Horní Slavkov“ uskutečněného ve veřejném zájmu  

k podpoře bytové politiky a demografického vývoje města Horní Slavkov, za předpokladu, že do skončení 

uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před 

jednáním zastupitelstva kraje, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku,  

a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Horní 

Slavkov. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodat pozemek p.č. st. 859 

o výměře 558 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 613, pozemek p.č. 1071/6 o výměře 2.228 m2, vše v k.ú. 

a obci Horní Slavkov, konkrétnímu zájemci městu Horní Slavkov, a to formou kupní smlouvy mezi 

Karlovarským kraje, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvková organizace, IČO: 49766929, se sídlem: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (jako prodávající  

na straně jedné), a městem Horní Slavkov, IČO: 00259322, se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní 

Slavkov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 530.000,00 Kč, stanovenou 

jako 10 % z ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku č. 5861-67/2022 ze dne 08.08.2022. 

Snížení kupní ceny oproti ceně v místě a čase obvyklé je stanoveno z důvodu realizace projektového 

záměru pro účely „Vybudování bytových jednotek pro nízkopříjmové občany města Horní Slavkov“ 

uskutečněného ve veřejném zájmu k podpoře bytové politiky  a demografického vývoje města Horní 

Slavkov, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené 

nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva kraje, které má tento prodej projednat, 

nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví města Horní Slavkov, dle návrhu 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřídit k zajištění účelu 

převodu ve prospěch prodávajícího jako oprávněného k předmětným nemovitým věcem věcné právo 

spočívající v závazku kupujícího jako povinného nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je 

zástavním právem, dle návrhu 

 

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

věcí v celkové pořizovací ceně 1.281.444,90 Kč do majetku města Horní Slavkov, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Integrovanou střední školu 

technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětné kupní smlouvy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Integrované střední škole technické 

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

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
22. Záměr kraje prodat pozemky p.p.č. 1900/16, 1900/17, 1900/18, 1900/19 a 1900/20  

v k.ú. Hřebečná z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí 

pozemku p.p.č.  1798/8 v k.ú. Hřebečná z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1278/11/22 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 1900/16 o výměře 6 m2, p.p.č. 1900/17  

o výměře 22 m2, p.p.č. 1900/18 o výměře 139 m2, p.p.č. 1900/19 o výměře 649 m2 a p.p.č. 1900/20  

o výměře 527 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy konkrétnímu zájemci panu xxx xxxxxxxx, a to formou 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a panem xxx xxxxxxx, 

trvale bytem xxxxxx xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 607-48/2022 ze dne 30.08.2022 ve výši 141.899 Kč, 

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité 

věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví pana xxx xxxxxx, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků  

p.p.č. 1900/16 o výměře 6 m2, p.p.č. 1900/17 o výměře 22 m2, p.p.č. 1900/18 o výměře 139 m2, 

 p.p.č. 1900/19 o výměře 649 m2 a p.p.č. 1900/20 o výměře 527 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy 

konkrétnímu zájemci panu xxx xxxxxxxx, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako 

prodávající na straně jedné), a panem xxx xxxxxxx, trvale bytem xxxxx xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxxx 

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 607-48/2022 ze dne 30.08.2022 ve výši 141.899 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, 

které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité 

věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana xxx xxxxxx, dle návrhu 

 

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

p.p.č. 1798/8 o výměře 1404 m2 v k.ú. Hřebečná a obci Abertamy formou kupní smlouvy mezi panem xxx 

xxxxxxx, trvale bytem xxxxxx xxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx (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 
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znaleckým posudkem č. 607-48/2022 ze dne 30.08.2022 ve výši 161.460 Kč, a tím převést předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví pana xxx 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 předmětných kupních smluv 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětných kupních smluv 

 

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

– pozemek p.p.č. 1903/8 v k.ú. Hranice u Aše 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1279/11/22 
 

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

p.p.č. 1903/8 o výměře 96 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, a to formou kupní smlouvy mezi xxx 

xxx, bytem xxx xxx, PSČ xxx xx xxxxxx (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 

dohodou ve výši 48.000 Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví xxx xxx  

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 

 

 
24. Budoucí majetkoprávní vypořádání stavby „Most přes řeku Rolavu na cyklostezce Přebuz  

- chaloupky“ s městem Přebuz 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1280/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy  

o výpůjčce mezi Karlovarským krajem (jako vypůjčitelem) a městem Přebuz, IČO: 00259543, se sídlem: 

Přebuz č.p. 7, 358 01 Přebuz (jako půjčitelem), jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.p.č. 1505  

v k.ú. Přebuz a pozemku p.p.č. 1063 v k.ú. Rolava, za účelem realizace stavby "Most přes řeku Rolavu 

na cyklostezce Přebuz - chaloupky" 
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- schvaluje záměr budoucího bezúplatného převodu stavby "Most přes řeku Rolavu na cyklostezce Přebuz 

- chaloupky" umístěné na pozemcích p.p.č. 1505, p.p.č. 1497/1, oba v k.ú. Přebuz a pozemcích  

p.p.č. 1054/1 a p.p.č. 1063, oba v k.ú. Rolava, do vlastnictví města Přebuz, na základě smlouvy budoucí 

darovací uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Přebuz, IČO: 00259543, se sídlem: Přebuz č.p. 7, 

358 01 Přebuz 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení budoucí majetkoprávní 

vypořádání stavby "Most přes řeku Rolavu na cyklostezce Přebuz - chaloupky" umístěné na pozemcích 

p.p.č. 1505, p.p.č. 1497/1, oba v k.ú. Přebuz a pozemcích p.p.č. 1054/1 a p.p.č. 1063, oba v k.ú. Rolava, 

formou bezúplatného převodu nemovité věci stavby na základě smlouvy budoucí darovací uzavřené mezi 

Karlovarským krajem (jako budoucí dárce) a městem Přebuz, IČO: 00259543, se sídlem: Přebuz č.p. 7, 

358 01 Přebuz (jako budoucí obdarovaný), a to za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru 

Karlovarského kraje budoucího bezúplatného převodu výše uvedené nemovité věci na své úřední desce 

před jednáním zastupitelstva kraje, které má tento závazek kraje projednat, nepředloží jiný zájemce svou 

nabídku, a tím se zavázat k budoucímu bezúplatnému převodu předmětné nemovité věci z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví města Přebuz, dle návrhu 

 

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

náměstka hejtmana Karlovarského kraje, k podpisu předmětných smluv, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
25. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování  

a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 902, jehož součástí je budova č.p. 306, 

v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou 

společností Stav - elektro s.r.o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1281/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene  

- služebnosti - umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – zemní 

kabelové vedení VN a osazení dvou polí do stávajícího VN rozvaděče, včetně přístupu, v rámci stavby: 

"IV-12-0006852/1, K. Vary, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovarský kraj, kVN", na pozemku parc. č. 902, 

jehož součástí je budova č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 

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

stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci společností Stav 

- elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO: 26355639 (jako stranou oprávněnou), 

za jednorázovou úplatu ve výši 15.050,--Kč + DPH 

 

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

věcného břemene - služebnosti - umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 

soustavy – zemní kabelové vedení VN a osazení dvou polí do stávajícího VN rozvaděče, včetně přístupu, 

v rámci stavby: "IV-12-0006852/1, K. Vary, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovarský kraj, kVN",  

na pozemku parc. č. 902, jehož součástí je budova č.p. 306, v k.ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO: 70891168 (jako stranou povinnou), a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné 

moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  Chodov, IČO: 26355639 (jako 

stranou oprávněnou), za jednorázovou úplatu ve výši 15.050,--Kč + DPH 

 

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

hejtmana, podpisem předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0006852/1 
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Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

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

do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1282/11/22 
 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2099, pozemky p.č. 767/1, p.č. 767/10  

a p.č. 767/12 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, ve prospěch obce Staré Sedlo dle geometrického plánu  

č. 1036-139/2022 ze dne 26.07.2022 (umístění inženýrských sítí – zemní kabelové vedení veřejného 

osvětlení a osvětlovací tělesa), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH, tj. celkem  

1.815 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. II/210 a č. III/21039, pozemky p.p.č. 3685  

a p.p.č. 3702 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, ve prospěch společnosti SYNERGION  

ALFA CZ s.r.o., dle geometrického plánu č. 685-122/2019 ze dne 11.09.2019 (umístění inženýrských sítí 

– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady 

na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH, tj. celkem 3.630 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/209, pozemek p.č. 335/50 v k.ú. Chranišov,  

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

GA Energo s.r.o., dle geometrického plánu č. 328-30/2022 ze dne 14.04.2022 (umístění inženýrských sítí 

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

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

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.č. 1000/3 v k.ú. Nové Sedlo  

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

MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 959-9766/2022 ze dne 08.09.2022 (umístění 

inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH  

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/212, pozemek p.p.č. 2854/1 v k.ú. Luby I,  

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

EURON spol. s r. o., dle geometrického plánu č. 1169-7349/2022 ze dne 26.05.2022 (umístění 

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

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

3.025 Kč 

 

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/212, pozemky p.p.č. 1444/11 a p.p.č. 2662/5  

v k.ú. Lázně Kynžvart, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,  a s., zastoupené na základě plné moci 

společností MONTPROJEKT, a.s., dle geometrického plánu č. 1073-7932/2022 ze dne 05.09.2022 

(umístění inženýrských sítí – podzemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč  

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

tj. celkem 3.630 Kč 

 

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

k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

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

předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti 
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Termín kontroly: 20.03.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

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

organizace 

 

 
27. Zrušení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty spočívající v právu umístit a dále 

provozovat na pozemcích p. č. 402, 76/1, 76/3 v k.ú. Tašovice a pozemcích p. č. 490/1, 490/3 v k.ú. 

Doubí u Karlových Var, stavbu označenou jako "Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - 

Svatošská ulice, Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1283/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení věcného břemene - 

služebnosti stezky a cesty spočívající v právu umístit a dále provozovat na pozemcích p. č. 402, 76/1, 76/3 

v k.ú. Tašovice a pozemcích p. č. 490/1, 490/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var, stavbu cyklostezky 

označenou jako "Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary",  

z důvodu převodu stavby cyklostezky na nového vlastníka město Karlovy Vary, a to formou dohody  

o zrušení věcného břemene - služebnosti mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  

Karlovy Vary, IČO: 70891168 (jako "oprávněným"), a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 

4219, 430 03  Chomutov, IČO: 70889988 (jako "povinným") 

 

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

hejtmana, podpisem předmětné dohody o zrušení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
28. Tisková oprava textu části usnesení č. RK 747/06/22 ze dne 27.06.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1284/11/22 
 

- schvaluje tiskovou opravu textu části usnesení č. RK 747/06/22 ze dne 27.06.2022, a to tak, že se text 

mění v části usnesení z: 

"bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Plesná" 

a nahrazuje textem: 

"bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Skalná". 

 

Další část usnesení se nemění. 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tiskovou opravu textu části 

usnesení č. ZK 355/09/22 ze dne 12.09.2022, a to tak, že se text mění v části usnesení z: 

"bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Plesná" 

a nahrazuje textem: 

"bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 v k.ú. a obci Skalná". 

 

Další část usnesení se nemění. 
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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 

 

 
29. Program rozvoje Karlovarského kraje - monitorovací zpráva 2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1285/11/22 
 

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

zprávu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021 za rok 2021 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
30. Schválení závazného příslibu financování a znění veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti 

Karlovarského kraje a o výkonu některých úkolů Národního orgánu při naplňování programu 

Interreg Česko – Sasko 2021–2027  v rámci Technické pomoci pro program Interreg Česko - Sasko 

2021–2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1286/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů "Technické pomoci pro program 

Interreg Česko - Sasko 2021 - 2027" ve výši max. 7.000.000,- Kč, tzn. 100 % celkových plánovaných 

nákladů, z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

"Technické pomoci pro program Interreg Česko - Sasko 2021 - 2027" ve výši 4.512.000 Kč, výdaje  

nad rámec dotace nutné k realizaci projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu působnosti Karlovarského kraje a o výkonu některých úkolů Národního orgánu  

při naplňování programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

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

 

 
31. Schválení závazného příslibu financování a znění veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti 

zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Národního orgánu při naplňování 

programu Interreg Bavorsko - Česko 2021–2027  v rámci Technické pomoci pro Program Interreg 

Bavorsko – Česko 2021–2027 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1287/11/22 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazné rozhodnutí  

o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů "Technické pomoci pro program 

INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027" ve výši max. 9.000.000 Kč, tzn. 100 % celkových 

plánovaných nákladů, z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vlastní spolufinancování 

"Technické pomoci pro program INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027" ve výši 3.606.000 Kč, 

výdaje nad rámec dotace nutné k realizaci projektu, z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění veřejnoprávní 

smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Národního orgánu 

při naplňování Programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 dle přílohy 2 

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

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

 

 
32. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1288/11/22 
 

- schvaluje s účinností od 1. září 2023 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole,  

jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 

příspěvková organizace, z 370 na 386 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2023 zrušení místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, 

jehož činnost vykonává Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, na adrese 

třída Vítězství 29/28, Hamrníky, 353 01  Mariánské Lázně 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2023 zrušení místa poskytování vzdělávání vyšší odborné školy,  

jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, na adrese Šmeralova 634/44, 

Rybáře, 360 05  Karlovy Vary 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2023 snížení nejvyššího povoleného počtu studentů vyšší odborné školy, 

jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola  

s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, z 200 na 120 

 

- schvaluje s účinností od 1. září 2023 snížení nejvyššího povoleného počtu studentů v oboru vzdělání  

65-43-N/01 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, z 200 na 120 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí 

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 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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33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajské sdružení MAS Karlovarského 

kraje, z. s.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1289/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 64.500 Kč Krajskému 

sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. (IČO 03602036), na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním 

akce "Kreativní soutěž v angličtině a němčině, sborník slohových prací žáků s odlišným mateřským 

jazykem" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje ve výši 64.500 Kč Krajskému sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. (IČO 03602036), na úhradu 

nákladů souvisejících s uspořádáním akce  "Kreativní soutěž v angličtině a němčině, sborník slohových 

prací žáků s odlišným mateřským jazykem", dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 463/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků ve výši  

± 64.500 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

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

neinvestiční dotace pro subjekt Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s., na úhradu nákladů 

spojených s uspořádáním akce "Kreativní soutěž v angličtině a němčině, sborník slohových prací žáků  

s odlišným mateřským jazykem" 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- 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 

 

 
34. Stanovisko kraje ke zřízení střední školy, jejíž činnost má vykonávat Střední škola IT  

a digitálního marketingu Karlovy Vary 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1290/11/22 
 

- projednala žádost zřizovatele školské právnické osoby Střední škola IT a digitálního marketingu 

Karlovy Vary o zápis střední školy, s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků, s oborem vzdělání  

79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků, do rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 1. září 2023 

 

- doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nevyhovět žádosti o zápis střední školy,  

jejíž činnost by měla vykonávat školská právnická osoba Střední škola IT a digitálního marketingu 

Karlovy Vary, do rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat zřizovatele školské právnické osoby o tomto 

stanovisku kraje 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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35. Projekt „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy Ostrov, příspěvková 

organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1291/11/22 
 

- bere na vědomí projektový záměr „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy 

Ostrov, příspěvková organizace, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a konstatuje, 

že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou, ředitelku Základní školy Ostrov, příspěvková organizace, vedoucí 

projektu „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ 

 

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

na projekt „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školu Ostrov, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

předpokládaných výdajů projektu „Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy Ostrov, 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 3.742.000 Kč včetně DPH, kdy financování projektu 

je řešeno z 90 % z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 

 

b) vlastní spolufinancování projektu "Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy“ Základní školy 

Ostrov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši min. 374.200 Kč, tzn. 10 % z celkových 

uznatelných nákladů projektu 

 

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

připomínek poskytovatele dotace prostřednictvím Základní školy Ostrov, 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 

 

 
36. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádosti obcí Podhradí a Libá o změny v dotovaných 

akcích 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1292/11/22 
 

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

o změnu závazných parametrů akce tak, jak je uvedeno v příloze č. 2, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

ev. č. KK02525/2022 

 

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

o prodloužení termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného 

vyúčtování dotace tak, jak je uvedeno v příloze č. 5, a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK02514/2022 
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- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Víta Hromádko, člena Rady 

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem dodatků ke smlouvám  

ev. č. KK02525/2022 a KK02514/2022 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
37. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1293/11/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na poskytovatele služeb veřejné zakázky "Externí praní pro dobu 

rekonstrukce". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti BOK & LK s.r.o., Čsl. armády 

42, 432 01 Kadaň, IČO 28731417, s cenovou nabídkou ve výši 65,20 Kč bez DPH (78,89 Kč včetně DPH) 

za 1 kg prádla 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "Externí praní pro dobu rekonstrukce", dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem společností  

BOK & LK s.r.o., Čsl. armády 42, 432 01 Kadaň, IČO 28731417, s nabídkovou cenou ve výši 65,20 Kč 

bez DPH (78,89 Kč včetně DPH) za 1 kg prádla po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu 

zadávacího řízení 

 

- ukládá ředitelce Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, činit 

úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem - společností BOK & LK s.r.o.,  

Čsl. armády 42, 432 01 Kadaň, IČO 28731417 

 

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

podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem služeb - společností BOK & LK s.r.o., Čsl. armády 42, 

432 01 Kadaň, IČO 28731417 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

v Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
38. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2023 – část mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná 

doprava a drážní doprava“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1294/11/22 
 

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2023 – část mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava 

a drážní doprava“ dle návrhu 
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- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, smluvně zajistit 

„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje pro rok 2023 – část mezikrajská veřejná linková doprava, městská hromadná doprava a drážní 

doprava“ k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
39. 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 11.12.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1295/11/22 
 

- schvaluje 5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 11.12.2022 dle návrhu 

 

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, smluvně zajistit 

5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 11.12.2022 k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
40. Příprava projektu „II/205 Přeložka silnice – obchvat Veselov“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1296/11/22 
 

- bere na vědomí informaci o plánované přípravě projektu „II/205 Silniční obchvat Veselov“ 

 

- schvaluje záměr přípravy projektu „II/205 Silniční obchvat Veselov“ formou PPP projektu 

 

- schvaluje cenovou nabídku společností Česká spořitelna, a.s. a ROWAN LEGAL, advokátní  

kancelář s.r.o., na realizaci díla „Strategie financování vytipovaných silničních projektů Karlovarského 

kraje prostřednictvím koncesního způsobu realizace“ se zaměřením na II/205 Silniční obchvat Veselov 

 

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

veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy dle předložené cenové nabídky a k zahájení přípravy 

realizace projektu „II/205 Silniční obchvat Veselov“ formou PPP projektu 

 

Termín kontroly: 05.06.2023 
 

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

organizace 
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41. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb s dopravcem České dráhy, a.s., ke Dnům železnice 

2022 v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1297/11/22 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb s dopravcem České dráhy, a.s., ke Dnům 

železnice 2022 v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
42. Schválení externího administrátora veřejných zakázek spolufinancovaných Evropskou unii  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na silnicích II. a III. třídy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1298/11/22 
 

- schvaluje využití externího administrátora pro zajištění přípravy a průběhu zadávacích řízení 

zadávaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu v rozsahu dle návrhu 

 

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

veškeré kroky směřující k zajištění přípravy a průběhu zadávacích řízení zadávaných v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu na silnicích II. a III. třídy externím administrátorem  

v rozsahu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 02.10.2023 
 

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

organizace 

 

 
43. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel  

na silnicích I., II. a III. třídy pro rok 2022 - 2024 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1299/11/22 
 

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel  

na silnicích I., II. a III. třídy pro rok 2022 - 2024, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem příkazní smlouvy k provádění 

nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy pro rok 2022 - 2024, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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44. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2021  

– výsledná kalkulace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1300/11/22 
 

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

kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021  

na lékařskou pohotovostní službu v oboru chirurgie předloženou společností Nemocnice Mariánské  

Lázně s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, U Nemocnice 91/3, PSČ 353 01,  

ve výši 1 201 808,69 Kč dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o nedoplacení vzniklého rozdílu mezi 

výší vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na lékařskou pohotovostní 

službu v oboru chirurgie plynoucí z výsledné kalkulace předložené Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o., 

za rok 2021 a Karlovarským krajem poskytnuté zálohy na vyrovnávací platbu, a to v částce 1 808,69 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výslednou výši vyrovnávací platby za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 na lékařskou pohotovostní službu v oboru 

chirurgie pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., v konečné výši 1 200 000 Kč, která již byla Nemocnici 

Mariánské Lázně s.r.o., vyplacena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 39/02/21 

ze dne 1. 2. 2021 

 

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

kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021  

na lékařskou pohotovostní službu v oboru všeobecné praktické lékařství předloženou společností 

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., ve výši 1 961 821,75 Kč dle návrhu 

 

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

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., vrátit Karlovarskému kraji částku představující nadměrnou 

vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 na lékařskou 

pohotovostní službu v oboru všeobecné praktické lékařství ve výši 31 162,25 Kč v souladu s výslednou 

kalkulací a uzavřenou smlouvou, článkem VI. odstavcem 5 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výslednou výši vyrovnávací platby  

za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 na lékařskou pohotovostní službu  

v oboru všeobecné praktické lékařství pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., v konečné výši  

1 961 821,75 Kč, která již byla Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., vyplacena na základě usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 39/02/21 ze dne 1. 2. 2021 a č. ZK 17/01/22 ze dne 31. 1. 2022 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
45. Poskytnutí příspěvku do fondu investic a neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., na dofinancování rekonstrukce koupelny a kuchyně 

a na opravu vnějšího pláště 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1301/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní 

Slavkov, p. o., ve výši 150.000 Kč na dofinancování rekonstrukce koupelny a kuchyně 
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- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní 

Slavkov, p. o., ve výši 95.000 Kč na financování akce Oprava vnějšího pláště 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 465/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 245.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou 

organizaci zřizovanou Karlovarským krajem Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., z toho navýšení 

investičního příspěvku do fondu investic ve výši 150.000 Kč na dofinancování rekonstrukce koupelny  

a kuchyně a navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 95.000 Kč na akci – Oprava vnějšího pláště 

 

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

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., ve výši 148.670,06 Kč a jejich použití na dofinancování 

rekonstrukce koupelny a kuchyně 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
46. Schválení realizace zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1302/11/22 
 

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního užšího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zavedení dynamického nákupního systému 

"Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí" 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci pro zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní 

systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí" 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
47. Skupinový projekt „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace - schválení přípravy a realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1303/11/22 
 

- souhlasí 

- se zařazením Skupinového projektu  „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- záměr kraje podat žádost o Skupinový projekt  „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci 

Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji Skupinového projektu „Náborové příspěvky v oblasti 

školství“ ve výši 59.275.500 Kč, kdy financování projektu je řešeno 100 % z prostředků Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 
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- se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 70 % celkových 

způsobilých výdajů Skupinového projektu „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 ve výši max. 41.492.850 Kč z Fondu budoucnosti, 

případně z úvěru 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- záměr kraje podat žádost o Skupinový projekt  „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci 

Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- předpokládané celkové způsobilé výdaje Skupinového projektu „Náborové příspěvky v oblasti školství“ 

ve výši 59.275.500 Kč, kdy financování projektu je řešeno 100 % z prostředků Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 70 % celkových způsobilých 

výdajů Skupinového projektu „Náborové příspěvky v oblasti školství“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021 - 2027 ve výši max. 41.492.850 Kč z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o Skupinový projekt „Náborové příspěvky  

v oblasti školství“ v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 vč. jejích příloh  

a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
48. Skupinový projekt „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace - schválení přípravy a realizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1304/11/22 
 

- souhlasí 

- se zařazením Skupinového projektu  „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021 - 2027 do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- záměr kraje podat žádost o Skupinový projekt „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- s předpokládanými celkovými způsobilými výdaji Skupinového projektu „Vouchery pro podnikatele“ ve 

výši 64.500.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno 100 % z prostředků Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 55 % celkových 

způsobilých výdajů Skupinového projektu „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021 - 2027 ve výši max. 35.475.000 Kč z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

- záměr kraje podat žádost o Skupinový projekt  „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního 

programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 

 

- předpokládané celkové způsobilé výdaje Skupinového projektu „Vouchery pro podnikatele“ ve výši 

64.500.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno 100 % z prostředků Operačního programu Spravedlivá 

transformace 2021 - 2027 
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- závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování 55 % celkových způsobilých 

výdajů Skupinového projektu „Vouchery pro podnikatele“ v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace 2021 - 2027 ve výši max. 35.475.000 Kč z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

- pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o Skupinový projekt „Vouchery  

pro podnikatele“ v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 vč. jejích příloh  

a dalších dokumentů souvisejících s podáním žádosti a realizací projektu 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
49. Poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice a Základní škole Kraslice, 

Dukelská 1122, příspěvková organizace, na pořízení nových žíněnek  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1305/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě Sokol Kraslice (IČO 18248110) na pořízení  

8 ks nových žíněnek v celkové výši 50.400 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Tělocvičnou jednotou Sokol Kraslice 

(IČO 18248110), dle návrhu 

 

- schvaluje poskytnutí finančního daru Základní škole Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

(IČO 70984841), na pořízení 8 ks nových žíněnek v celkové výši 52.000 Kč 

 

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

a Základní školou Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace (IČO 70984841), dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 468/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši  

± 102.400 Kč z neinvestičních výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu příspěvků cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí finančního daru pro subjekt Základní škola Kraslice, 

Dukelská 1122, p. o., prostřednictvím rozpočtu zřizovatele město Kraslice ve výši 52.000 Kč a subjektu 

Tělocvičná jednota Sokol Kraslice ve výši 50.400 Kč. Jedná se o náhradu za 16 kusů žíněnek 

poskytnutých pro potřeby humanitární pomoci pro ukrajinské uprchlíky v Karlovarském kraji. 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem darovacích smluv 

 

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

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
50. Projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického  

a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1306/11/22 
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- jmenuje Ing. Jana Homolku, ředitele Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, vedoucím 

projektu a hlavní kontaktní osobou projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum 

technického a přírodovědného vzdělávání" 

 

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

na projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného 

vzdělávání" Integrovanou střední školu Cheb, příspěvková organizace 

 

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

na projekt "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného 

vzdělávání" 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

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

předpokládaných výdajů projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum 

technického a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

ve výši 119.000.000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, případně z úvěru, kdy financování projektu je 

řešeno z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 v maximální výši 95.000.000 Kč 

 

b) vlastní spolufinancování projektu "Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum 

technického a přírodovědného vzdělávání" Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace,  

ve výši minimálně 24.000.000 Kč z Fondu budoucnosti, případně z úvěru 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Integrovaného regionálního operačního 

programu 2021 - 2027 prostřednictvím Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání 

zastupitelstva kraje 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
51. Spolupráce s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze - uzavření 

darovací smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1307/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru xxx, narozené dne xxx, absolventce Národohospodářské fakulty 

Vysoké školy ekonomické v Praze za zpracování diplomové práce s vazbou na Karlovarský kraj ve výši 

10.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a xxx, narozenou dne xxx, dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem darovací smlouvy 

 

- 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 
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52. Schválení projektu Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje - "Instalace 

kamerového okruhu (CCTV)", dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních 

dotačních titulů, č. PR 02/2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1308/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje celkové náklady projektu "Instalace kamerového okruhu (CCTV)" pro Muzeum Sokolov, 

příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, ve výši max. 600.382 Kč 

 

- schvaluje zařazení projektu "Instalace kamerového okruhu (CCTV)" Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektu "Instalace kamerového okruhu (CCTV)" Muzea Sokolov, příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR, z programu Integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogram A – zabezpečení objektů, v nichž jsou 

uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami 

(ISO II/A) 

 

Termín kontroly: 03.04.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
53. Projekt „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“ – informace o projektu, 

schválení přípravy a realizace projektu a schválení výběru stavebního pozemku určeného  

k výstavbě domků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1309/11/22 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“ 

uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se zařazením projektu „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“  

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje 

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k přípravě projektu „Výstavba domků pro osoby s poruchou 

autistického spektra“ ve výši max. 4 500 000 Kč včetně DPH z Fondu budoucnosti, popř. úvěru 

 

b) realizaci projektu na pozemku p. č. 224/85, v katastrálním území Ostrov nad Ohří ve vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru správa majetku Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková 

organizace, zajistit veškeré úkony spojené s vyjmutím pozemku p. č. 224/85, v katastrálním území Ostrov 

nad Ohří ve vlastnictví Karlovarského kraje ze správy příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy 

Vary a Ostrov, příspěvková organizace 

 

- pověřuje odbor řízení projektů řízením projektu „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického 

spektra“ 
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- jmenuje vedoucím projektu „Výstavba domků pro osoby s poruchou autistického spektra“ Ing. Květu 

Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- jmenuje ředitele příspěvkové organizace "Domov "Pata", příspěvková organizace" Daniela 

Lindenbergera odborným konzultantem při přípravě a realizaci projektu v souvislosti s procesem 

transformace a deinstitucionalizace příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
54. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1310/11/22 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k datu 30.09.2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání 

rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k datu 30.09.2022 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
55. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Sokolov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 

kalkulace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1311/11/22 
 

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

kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 

předloženou společností Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,  

IČO 24747246, ve výši 33.990.785 Kč, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o nedoplacení vzniklého rozdílu mezi 

výší vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu plynoucího z výsledné 

kalkulace předložené Nemocnicí Sokolov s.r.o., za rok 2021a Karlovarským krajem poskytnuté zálohy  

na vyrovnávací platbu, a to v částce 14.572.383 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výslednou výši vyrovnávací platby  

za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 pro společnost Nemocnice  

Sokolov s.r.o., v konečné výši 19.418.402 Kč, která již byla společnosti Nemocnice Sokolov s.r.o., 

vyplacena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 41/02/21 ze dne 01.02.2021 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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56. Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Ostrov s.r.o. – rok 2021 – výsledná 

kalkulace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1312/11/22 
 

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

kalkulaci vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 

předloženou společností Nemocnice Ostrov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,  

IČO 47714913, ve výši 12.701.618 Kč, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o nedoplacení vzniklého rozdílu mezi 

výší vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu plynoucího z výsledné 

kalkulace předložené Nemocnicí Ostrov s.r.o., za rok 2021a Karlovarským krajem poskytnuté zálohy  

na vyrovnávací platbu, a to v částce 6.938.817 Kč 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výslednou výši vyrovnávací platby  

za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 pro společnost Nemocnice  

Ostrov s.r.o., v konečné výši 5.762.801 Kč, která již byla společnosti Nemocnice Ostrov s.r.o., vyplacena 

na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 40/02/21 ze dne 01.02.2021 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
57. Změna výše vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu pro Karlovarskou 

krajskou nemocnici a.s., na rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1313/11/22 
 

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

kalkulaci Vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu předloženou 

společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., dne 31.10.2022 na rok 2022 v souladu s článkem VI. 

bodem 7. smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu 

společností Karlovarská krajská nemocnice a.s., provozující nemocnici Karlovy Vary a Cheb, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozšíření pověření k výkonu 

poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu schválené Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje dne 31.01.2022, usnesení č. ZK 18/01/22, obchodní společnosti Karlovarská krajská 

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

nemocnici Karlovy Vary a Cheb, o další níže uvedené zdravotní služby, jako služby obecného 

hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 

čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací  

platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu: 

 Zdravotní služby poskytované v rámci dětského oddělení nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Karlovy 

Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci ARIM (oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní 

medicíny) nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení ORL (ušní, nosní, krční) nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci rehabilitačního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení centrálního příjmu nemocnice Karlovy Vary 
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 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení centrálních operačních sálů nemocnice Karlovy 

Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci transfuzního oddělení nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení patologické anatomie nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení klinické mikrobiologie nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení klinického psychologa nemocnice Karlovy Vary 

 Zdravotní služby poskytované v rámci neurologického oddělení nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci dětského oddělení nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) nemocnice 

Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení urgentního příjmu nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení centrálních operačních sálů nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci transfuzního oddělení nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení patologie nemocnice Cheb 

 Zdravotní služby poskytované v rámci oddělení následné péče nemocnice Cheb 

 

a to v rozsahu bližší specifikace těchto zdravotních služeb, která je obsažena v příloze č. 1 smlouvy  

o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022,  

a to pro území Karlovarského kraje, zejména pak pro území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou 

působností: Karlovy Vary, Ostrov, Cheb, Aš, Mariánské Lázně 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje stanovit v souladu s čl. VI bod 7. smlouvy  

o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu společností Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., provozující nemocnici Karlovy Vary a nemocnici Cheb, uzavřené mezi 

Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ev. č. KK00708/2022, novou výši 

předběžné vyrovnávací platby pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na rok 2022, a to ve výši 

150.000.000 Kč (z toho pro nemocnici Karlovy Vary 91.444.120 Kč, pro nemocnici Cheb ve výši 

58.555.880 Kč), tzn. o 76.000.000 Kč vyšší 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 smlouvy o poskytování 

zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu s obchodní společností Karlovarská 

krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, pro rok 2022, 

dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtovou změnu č. 482/2022 

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 76.000.000 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru 

zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na dofinancování služeb obecného hospodářského 

zájmu Karlovarské krajské nemocnici, a.s 

 

Termín kontroly: 22.05.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

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

 

 
58. Informace o kontrolách použití vyrovnávacích plateb za plnění veřejné služby poskytnutých 

společnostem Nemocnice Sokolov s.r.o. a Nemocnice Ostrov s.r.o., na základě smluv o závazku 

veřejné služby - rok 2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1314/11/22 
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- bere na vědomí informaci o kontrole použití vyrovnávací platby poskytnuté na základě smlouvy  

o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby společnosti 

Nemocnice Sokolov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 24747246, provozující 

nemocnici v Sokolově, za rok 2018 a o kontrolních zjištěních 

 

- bere na vědomí informaci o kontrole použití vyrovnávací platby poskytnuté na základě smlouvy  

o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby společnosti 

Nemocnice Ostrov s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 47714913, provozující 

nemocnici v Ostrově, za rok 2018 a o kontrolních zjištěních 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

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

pro rok 2023, 3. část - priorita 3 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1315/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit: 

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

prevence kriminality, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 404/12/21 

dne 13. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, schválený usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 404/12/21 dne 13. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 404/12/21  

dne 13. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací 

praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem, schválený usnesením 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 404/12/21 dne 13. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí 

hospicové péče, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 22/01/22  

dne 31. 1. 2022 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, 

výchovy a zmírňování následku onemocnění, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 404/12/21 dne 12. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, schválený usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 dne 1. 11. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 

č. ZK 404/12/21 dne 13. 12. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství, schválený 

usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 dne 1. 11. 2021 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, schválený usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 404/12/21 dne 13. 12. 2021 

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

zadržení vody v krajině a péče o zeleň, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 404/12/21 dne 12. 12. 2021 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

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

v Karlovarském kraji, schválený usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 298/06/22 

dne 20. 6. 2022 

uplynutím dne 16. 1. 2023 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit a vyhlásit: 

 Program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality 

 Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program na podporu územně plánovací činnosti obcí 

 Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem 

 Program na podporu provozování domácí hospicové péče 

 Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění 

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

a dorost/pediatrie a zubních lékařů a gynekologů 

 Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí 

 Program na podporu včelařství 

 Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

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

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Radu Karlovarského kraje k navýšení 

finančních prostředků: 

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

a dorost/pediatrie a zubních lékařů a gynekologů 

v případě převisu požadovaných finančních prostředků ve způsobilých žádostech nad schválenou alokaci 

dotačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace,  

z původní akce "Rekonstrukce 1.P.P." na  novou akci "Odstranění havarijního stavu" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1316/11/22 
 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o., z původní akce "Rekonstrukce 

1.P.P." ve výši 563.313,16 Kč na novou akci "Odstranění havarijního stavu" 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

v Mnichově, příspěvková organizace 
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61. Náborové příspěvky učitelům nastupujícím do pracovního poměru v příspěvkových 

organizacích vykonávajících činnost základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským 

krajem - přerozdělení celkového počtu náborových příspěvků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1317/11/22 
 

- schvaluje počet náborových příspěvků připadající na konkrétní příspěvkovou organizaci vykonávající 

činnost základní školy či střední školy zřizovanou Karlovarským krajem, dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací 

o tomto usnesení 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

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

 

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

a zemědělství, pro rok 2022 – V. část  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1318/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 2 

 

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

individuální dotace dle návrhu v příloze č. 1 

 

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

 

 
63. Rozhodnutí Karlovarského kraje o prioritizaci projektu v rámci výzvy č. 8 pro opatření 

strategie C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví nositele ITIKA 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1319/11/22 
 

- souhlasí s informacemi uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje prioritizaci projektového záměru "Císařský lázně - koncertní sál" za žadatele Karlovarský kraj 

v rámci výzvy č. 8 pro opatření strategie C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví nositele ITIKA 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu stáhnout projektový záměr  

na projekt "Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech" z výzvy č. 8 pro opatření 

strategie C.1.1. Zhodnocené kulturní dědictví nositele ITIKA 
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Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

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

a cestovního ruchu 

 

 
64. Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dodávka AV obsahu a grafiky k části 

expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ v rámci projektu „Muzejní 

expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1320/11/22 
 

- schvaluje  

členy hodnotící komise: 

Oľga Haláková 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Veronika Vodičková 

Ing. Květa Hryszová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Mgr. Dominika Kožešníková 

Janek Jirků 

Richard Loskot 

MgA. Zdeněk Durdil 

Ing. arch. Markéta Bromová 

MgA. Markéta Hanzalová 

Bc. Jitka Pokorná 

Věra Maříková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Patrik Pizinger  

Bc. Renata Drožová 

Ing. Martin Ševic 

Ing. Andrea Černá 

Ing. Martina Kulová 

Ondřej Formánek 

Vladimíra Večeřová 

Tomáš Klein 

Jiří Krejčiřík 

Adéla Svobodová 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

a cestovního ruchu 
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65. Schválení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dodávka mobiliáře, AV techniky a dalšího 

zařízení k expozici v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary“ v rámci projektu 

„Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1321/11/22 
 

-schvaluje 

členy hodnotící komise: 

Oľga Haláková 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Veronika Vodičková 

Ing. Květa Hryszová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Mgr. Dominika Kožešníková 

BcA. Jan Nálepa 

BcA. Igor Staškovič 

Josef Kortan 

Bc. Jitka Pokorná 

Věra Maříková 

 

náhradníky hodnotící komise: 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Patrik Pizinger  

Bc. Renata Drožová 

Ing. Martin Ševic 

Ing. Andrea Černá 

Ing. Martina Kulová 

MgA. Natalia Kaňová 

MgA. Dávid Sivý 

Jiří Mašek 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
66. Schválení projektů Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 

dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných z Národních dotačních titulů, č. PR 02/2021  

a Předpisu rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie  

a z jiných evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1322/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje 

celkové náklady projektu "Ivan Ouhel/Mimmo Roselli" ve výši max. 490.000 Kč 

celkové náklady projektu "Malířská cesta Alfreda Justitze (1879 - 1934)" ve výši max. 557.000 Kč 

celkové náklady projektu "Velká Iluze - výstava k MFF" ve výši max. 1.205.000 Kč 

celkové náklady projektu "ISO - zatemňovací roletový systém v přízemí GU" ve výši max. 426.655 Kč 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady projektu 

"SPOLEČNĚ A KONSTRUKTIVNĚ/GEMEINSAM UND KONSTRUKTIV" ve výši max. 359.000 Kč 

(100 %) 

- z Česko-německého fondu budoucnosti – 176.500 Kč (49,2 %) 

- z dotačního titulu Statutárního města Karlovy Vary – 30.000 Kč (8,3 %) 

- Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - 152.500 Kč (42,5 %)  

- z provozního příspěvku v případě schválení návrhu rozpočtu KK na rok 2023 

 

- souhlasí zařazení projektů "SPOLEČNĚ A KONSTRUKTIVNĚ/GEMEINSAM UND 

KONSTRUKTIV", "Ivan Ouhel/Mimmo Roselli“, "Malířská cesta Alfreda Justitze (1879 - 1934)", "Velká 

Iluze - výstava k MFF", "ISO - zatemňovací roletový systém v přízemí GU", do Akčního plánu Programu 

rozvoje Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektu "SPOLEČNĚ A KONSTRUKTIVNĚ/GEMEINSAM UND 

KONSTRUKTIV" do vyhlášené výzvy Česko-německého fondu budoucnosti, do vyhlášené výzvy 

Statutárního města Karlovy Vary, 

podání projektu "Ivan Ouhel/Mimmo Roselli" do vyhlášené výzvy Statutárního města Karlovy Vary, 

podání projektu "Malířská cesta Alfreda Justitze (1879 - 1934)" do vyhlášené výzvy Statutárního města 

Karlovy Vary a do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR, 

podání projektu "Velká Iluze - výstava k MFF" do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR, 

podání projektu "ISO - zatemňovací roletový systém v přízemí GU" do vyhlášené výzvy Ministerstva 

kultury ČR 

 

Termín kontroly: 02.05.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
67. Schválení projektu Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje - "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného umění v Chebu",  

dle Předpisu rady pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie  

a z jiných evropských finančních zdrojů, č. PR 01/2018 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1323/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady projektu 

"Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného umění v Chebu a zpřístupnění její 

digitální podoby v on-line databázi instituce" pro Galerii výtvarného umění v Chebu, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, ve výši max. 399.300 Kč vč. DPH 

 

- z toho celkové způsobilé výdaje projektu - z Národního plánu obnovy, Komponenty 4.5 Rozvoj 

kulturního a kreativního sektoru, Iniciativy 4.5.3 Digitalizace KKS - Digitalizace kulturních statků  

a národních kulturních památek I. - 330.000 Kč (100 %) 

 

- z toho celkové nezpůsobilé výdaje projektu - Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje - 69.300 Kč (21 % DPH) - z provozního příspěvku v případě schválení 

návrhu rozpočtu KK na rok 2023 
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- souhlasí zařazení projektu "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného umění  

v Chebu a zpřístupnění její digitální podoby v on-line databázi instituce" Galerie výtvarného umění  

v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje podání projektu "Digitalizace umělecké sbírky grafiky a kresby v Galerii výtvarného umění  

v Chebu a zpřístupnění její digitální podoby v on-line databázi instituce" Galerie výtvarného umění  

v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, do vyhlášené výzvy Ministerstva kultury ČR,  

z Národního plánu obnovy, Komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Iniciativy  

4.5.3 Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I 

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
68. Schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu "Karlovarský kraj 

podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1324/11/22 
 

- schvaluje přípravu žádosti o dotaci na realizaci projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální 

začleňování odborně a systémově" do příslušné výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- souhlasí se zařazením projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově" 

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

vedoucí projektu, Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- ukládá odboru bezpečnosti a krizového řízení připravit věcný a odborný obsah projektu a spolupracovat 

s odborem řízení projektů v rámci další přípravy a realizace projektu v jeho odborné části 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) vlastní spolufinancování projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně  

a systémově" ve výši max. 599.932,500 Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu z Fondu 

budoucnosti, příp. z úvěru 

b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně 

a systémově" do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

- pověřuje v případě schválení odpovídajícího vlastního spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje 

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

o dotaci na projekt "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově", případně  

i jejího doplnění, podávaného do Operačního programu Zaměstnanost+ 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Libor Davídek, pověřen výkony dalších úkolů jako vedoucí odboru bezpečnosti  

a krizového řízení 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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69. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA 

Mariánské Lázně s.r.o. na období roku 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1325/11/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní 

trolejbusovou dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje na období roku 2023 s dopravcem 

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu 

 

- pověřuje neuvolněného zastupitele Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem předmětného dodatku 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
70. Zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou pro období roku 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1326/11/22 
 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství neprodleně zahájit jednání s dopravci Autobusy 

Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s., BUS LIGNETA a.s., VV autobusy s.r.o., 

Cvinger bus s.r.o. a Pechočiaková - ZEPRA s.r.o., o přímém uzavření nových jednoročních netto smluv  

o závazku veřejné služby postupem dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na období od 01.01.2023  

do 31.12.2023 ve struktuře dle stávajících jízdních řádů aktualizovaných pro období roku 2023. K plnění 

tohoto úkolu použít jako základ text smlouvy o veřejných službách, který byl součástí nabídkového řízení 

ke krátkodobému zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje upravený  

dle návrhu 

 

- ukládá Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. a odboru dopravy  

a silničního hospodářství předložit k projednání návrh aktualizace Plánu dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje tak, aby jej bylo možné projednat na mimořádném listopadovém jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- ukládá Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., zpracovat  

a předložit ke schválení Radou Karlovarského kraje do 18.11.2022 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí 

a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“, kterou 

bude aktualizována část týkající se veřejné linkové a městské autobusové dopravy zařazené do dopravní 

obslužnosti Karlovarského kraje 

 

- souhlasí s udělováním licencí podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů a kompenzací nákladů souvisejících s úhradou správních poplatků  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

Ing. Jan Mládek, Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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71. Aktualizace plánu dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1327/11/22 
 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dokument „Plán dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028 ve znění aktualizace z února roku 2018 

a aktualizace z června 2022 – aktualizace listopad 2022“ dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

Ing. Jan Mládek, Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
72. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

ev. č.: 01883/2014-00 

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 
73. Zajištění údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje mezi Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, p. o., jako objednatelem a Údržbou silnic Karlovarského 

kraje, a.s., jako poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 písm. b zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Petr Kulhánek v. r.    Patrik Pizinger v. r. 

  hejtman    ověřovatel 

  Karlovarského kraje   

 


