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 K a r l o v a r s k ý    k r a j  
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 

 

USNESENÍ 
 

ze 107. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 10. listopadu 2022 (mimo řádný termín)  

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:39 do 9:53 hodin  

 
 

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

pí Haláková, Mgr. Pisár (celkem 7 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák, Ing. Hromádko 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Ing. Hryszová  

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. 

oblast Karlovarského kraje“ 

RK 1328/11/22 

2. Podání odporu proti příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže RK 1329/11/22 
 

 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

- Mgr. Dalibora Blažka 

 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 
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1. Úprava finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1328/11/22 
 

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na úpravu finančního krytí 

spočívajícím v přesunu části způsobilých nákladů ve výši 68.736.000 Kč (podíl EU 85 % + státní 

rozpočet 5 %) do nezpůsobilých výdajů a s tím souvisejícím snížení vlastního spolufinancování 

způsobilých výdajů o 7.637.333,33 Kč (10 %), z důvodu možného dodání části autobusů po termínu,  

do kterého je možné nárokovat na pořízené autobusy dotaci v rámci realizovaných projektů 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
2. Podání odporu proti příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1329/11/22 
 

- bere na vědomí Informaci o příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo jednací  

ÚOHS-38926/2022/500 

 

- schvaluje podání odporu proti příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo jednací  

ÚOHS-38926/2022/500 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odporu proti příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže číslo jednací ÚOHS-38926/2022/500 

 

Termín kontroly: 05.12.2022 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. Ing. arch. Vojtěch Franta v. r. 

hejtman  náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje 


