
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 108. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 14. listopadu 2022 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:15 hodin a od 10:10 do 11:00 hodin  

 
 

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

pí Haláková (do 10:27 hod.), Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Mgr. Čermák 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

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

pí Monsportová, Ing. Raška, Ing. Svojtková, Ing. Šalátová, Ing. Šlachta  

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice   

– rok 2021 – výsledná kalkulace  

RK 1330/11/22 

2. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro rok 2023, 3. část - priorita 3 (změna usnesení Rady Karlovarského  

kraje č. RK 1315/11/22 ze dne 7. 10. 2022) 

RK 1331/11/22 

3. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního 

vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru pediatrie  

– xxxxxxxxx 

RK 1332/11/22 

4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje  

na úhradu  nákladů vzniklých Karlovarské  krajské nemocnici a.s. z důvodu plnění 

úkolů uložených Karlovarským krajem 

RK 1333/11/22 

5. Veřejná zakázka „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace  

- schválení výsledku zadávacího řízení  

RK 1334/11/22 

6. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných  

od 16. 5. 2022 

RK 1335/11/22 

7. Změna ve složení Komise kultury a památkové péče RK 1336/11/22 

8. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem průmyslu  

a obchodu 

RK 1337/11/22 

9. Schválení uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě o užití a údržbě software  

ze dne 10. 9. 2007 se společností FLUX, spol. s r.o.  

RK 1338/11/22 
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10. Projekt „Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové 

domácnosti“ - schválení III. části dílčích projektů 

RK 1339/11/22 

11. Projekt Revitalizace Rašelinového pavilonu – veřejná zakázka Provedení 

stavebnětechnického průzkumu a aktualizace projektové dokumentace,  

Revitalizace Rašelinového pavilonu - schválení realizace zadávacího řízení 

RK 1340/11/22 

12. Žádost o poskytnutí individuální dotace od Agentury pro podnikání a investic 

CzechInvest na pronájem FabLabu Experience - mobilní otevřené dílny  

RK 1341/11/22 

13. Projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace 

RK 1342/11/22 

14. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu RK 1343/11/22 

15. Změna platu ředitelky Základní a mateřské školy při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace  

RK 1344/11/22 

16. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

- Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovarského 

kraje, pobočný spolek 

RK 1345/11/22 

17. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Hroznětín o prodloužení 

termínu vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace  

a následného vyúčtování dotace 

RK 1346/11/22 

18. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Chyše o prodloužení termínu 

vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného 

vyúčtování dotace 

RK 1347/11/22 

19. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“  

v Nejdku“ – 1. etapa – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Humanizace sociální 

služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ 

RK 1348/11/22 

20. Projekt "Císařské lázně - koncertní sál", veřejná zakázka „Karlovy Vary,  

Císařské lázně - koncertní sál“ – schválení změny řešení plošin jeviště, úprava 

stropních akustických panelů a sjednocení ovládání pod centrální systém 

RK 1349/11/22 

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

služby ev. č.: 01883/2014-00 

RK 1350/11/22 

22. 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  

RK 1351/11/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Víta Hromádka 

- Mgr. Roberta Pisára 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

 
1. Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice  – rok 2021  

– výsledná kalkulace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1330/11/22 
 

- 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 Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 26365804, ve výši 163.296.756 Kč, dle návrhu 

 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., vrátit Karlovarskému kraji částku představující nadměrnou 

vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021  

ve výši 30.810.339 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 pro společnost Karlovarská krajská 

nemocnice a.s., v konečné výši 163.296.756 Kč, která již byla Karlovarské krajské nemocnici a.s., vyplacena 

na základě usnesení č. ZK 38/02/21 ze dne 01.02.2021 a č. ZK 407/12/21 ze dne 13.12.2021 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

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

pro rok 2023, 3. část - priorita 3 (změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1315/11/22  

ze dne 7. 10. 2022) 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1331/11/22 
 

- schvaluje změnu v textu Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  

Karlovarského kraje tak, že v čl. IV. odst. 2 písm. A bod a) a v čl. IX. odst. 3 písm. A bod a) se mění částka 

z 1 000 000 Kč na částku 1 500 000 Kč 

 

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

a krizového řízení 
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3. Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře v oboru pediatrie – xxxxxxxxx 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1332/11/22 
 

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

motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oboru pediatrie mezi Karlovarským krajem, paní xxxxxxxxx a akreditovaným zařízením xxxxxxxxx,  

se sídlem Ostrov, Kfely 22, PSČ 363 01, IČO 61795879, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 03.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů 

vzniklých Karlovarské krajské nemocnici a.s., z důvodu plnění úkolů uložených Karlovarským 

krajem 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1333/11/22 
 

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

krajské nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804, o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů vzniklých Karlovarské krajské 

nemocnici a.s., z důvodu plnění úkolů uložených Karlovarským krajem v době nouzového stavu a pandemii 

Covid 19 ve výši 31.468.401 Kč, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů vzniklých Karlovarské krajské  

nemocnici a.s., z důvodu plnění úkolů uložených Karlovarským krajem v období nouzového stavu  

a době pandemie Covid 19 ve výši 30.000.000 Kč dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

Rozpočtovou změnu č. 485/2022 

- navýšení běžných výdajů rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje  

ve výši 30.000.000 Kč vůči financování z finančních prostředků Fondu budoucnosti na dofinancování 

nákladů souvisejících se zabezpečením opatření spojených s pandemií Covid-19 a nouzovým stavem  

za rok 2021 Karlovarské krajské nemocnici 

- navýšení nedaňových příjmů Karlovarského kraje ve výši 30.000.000 Kč z titulu vrácení finančních 

prostředků představující nadměrnou vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu za rok 2021. Finanční prostředky budou rozpočtově zapojeny vůči financování a budou vráceny zpět 

do Fondu budoucnosti. 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 
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5. Veřejná zakázka „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ Zdravotnické záchranné 

služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace - schválení výsledku zadávacího řízení  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1334/11/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Dodávka léčivých 

přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“ dodavatele Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem  

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804 s nabídkovou cenou 2 525 156,00 Kč  

bez DPH (2 802 481,60 Kč vč. DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS KVK 2022-2024“  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Dodávka léčivých přípravků pro ZZS  

KVK 2022-2024“, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, s vybraným 

dodavatelem Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary,  

IČO 26365804, s nabídkovou cenou 2 525 156,00 Kč bez DPH (2 802 481,60 Kč vč. DPH) 

 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, činit úkony spojené s uzavřením 

smlouvy s vybraným dodavatelem Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19,  

360 01 Karlovy Vary, IČO 26365804 

 

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem rámcové kupní smlouvy  

s vybraným dodavatelem Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01  

Karlovy Vary, IČO 26365804, s nabídkovou cenou 2 525 156,00 Kč bez DPH (2 802 481,60 Kč vč. DPH) 

 

Termín kontroly: 03.04.2023 
 

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

příspěvková organizace 

 

 
6. Žádosti o výjimku z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků platných od 16. 5. 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1335/11/22 
 

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

Karlovarské krajské nemocnice a.s., o výjimky z Podmínek pro poskytování náborových příspěvků  

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

pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace,  

a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, platných  

od 16.05.2022, dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení výjimky z ustanovení 

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

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

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

a hospicové péče, příspěvková organizace, platných od 16.05.2022, pro xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení výjimky z ustanovení 

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

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

služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a pro zaměstnance Zařízení následné rehabilitační  
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a hospicové péče, příspěvková organizace, platných od 16.05.2022, pro paní xxxxxxxxx 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení udělení výjimky z ustanovení 

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

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

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

a hospicové péče, příspěvková organizace, platných od 16.05.2022, pro paní xxxxxxxxx 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
7. Změna ve složení Komise kultury a památkové péče 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1336/11/22 
 

- bere na vědomí rezignaci paní xxxxxxxxx na funkci členky komise kultury a památkové péče 

 

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, dnem 14. 11. 2022, xxxxxxxxx novým členem komise kultury  

a památkové péče 

 

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

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

Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
8. Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1337/11/22 
 

- schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem memoranda 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

 
9. Schválení uzavření dodatku č.1 k servisní smlouvě o užití a údržbě software ze dne 10. 9. 2007  

se společností FLUX, spol. s r.o.  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1338/11/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě se společností FLUX, spol. s r.o. 

 

- pověřuje podpisem dodatku č. 1 servisní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností  

FLUX, spol. s r.o., Ing. Jiřího Helikse, vedoucího odboru informatiky 



Usnesení ze 108. jednání RKK dne 14.11.2022 (mimo řádný termín) č. j. KK/2682/VZ/22 

 

14.11.2022  Strana 7 (celkem 13) 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Heliks, vedoucí odboru informatiky 

 

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

- schválení III. části dílčích projektů 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1339/11/22 
 

- schvaluje  

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

pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 1 

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

kraji pro nízkopříjmové domácnosti“, dle přílohy 2 

 

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

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
11. Projekt Revitalizace Rašelinového pavilonu – veřejná zakázka Provedení stavebnětechnického 

průzkumu a aktualizace projektové dokumentace, Revitalizace Rašelinového pavilonu - schválení 

realizace zadávacího řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1340/11/22 
 

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

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku Provedení 

stavebnětechnického průzkumu a aktualizace projektové dokumentace, Revitalizace Rašelinového pavilonu 

v rámci projektu Revitalizace Rašelinového pavilonu 

 

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Provedení stavebnětechnického 

průzkumu a aktualizace projektové dokumentace, Revitalizace Rašelinového pavilonu, kterými jsou: 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 80 % a 

Zkušenost hlavního inženýra projektu – váha kritéria 20 % 

 

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Provedení stavebnětechnického průzkumu  

a aktualizace projektové dokumentace, Revitalizace Rašelinového pavilonu 

 

- schvaluje členy hodnotící komise: 

Mgr. Jiří Klsák 

Patrik Pizinger 

Ing. Jiří Kurucz 

Mgr. Veronika Vodičková 

Monika Drobilová 
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náhradníky hodnotící komise: 

Ing. Miroslav Balatka 

Mgr. Dalibor Blažek 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová 

Bc. Pavel Čekan 

Mgr. Jindřich Čermák 

Gabriela Dostálová 

Ing. arch. Vojtěch Franta 

Eduard Frisch 

Oľga Haláková 

Ing. Jan Horník 

Martin Hurajčík 

Ing. Vít Hromádko 

JUDr. Miloslav Chadim 

Ing. Karel Jakobec 

Ing. Josef Janů 

Ing. Martin Kalina 

Ing. Erik Klimeš 

Mgr. Petr Kubis 

Karla Maříková 

Markéta Monsportová 

Mgr. Jana  Mračková Vildumetzová 

Bc. Jan  Picka 

Ing. Marek Poledníček 

Michal Šťovíček 

Ludmila Vocelková 

Ing. Jan Vrba 

Lukáš Zykán 

Ing. Lenka Vlčková 

Bc. Renata Drožová 

Mgr. Kateřina Miosgová 

Ing. Andrea Černá 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
12. Žádost o poskytnutí individuální dotace od Agentury pro podnikání a investic CzechInvest  

na pronájem FabLabu Experience - mobilní otevřené dílny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1341/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Agentuře pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest IČO 71377999, na pronájem FabLabu Experience (mobilní otevřené dílny),  

ve výši 195.000 Kč 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Agenturou pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest, IČO 71377999 ve výši 195.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle návrhu 

 

- pověřuje Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 467/2022 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu běžných výdajů 

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům 

tohoto odboru ve výši ± 195.000 Kč na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Agentuře pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest na zapůjčení FabLab Experience od Jihomoravského inovačního centra  

s cílem podpořit a představit mobilní otevřené dílny ve čtyřech městech Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
13. Projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 

zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1342/11/22 
 

- souhlasí se zařazením projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ Střední zdravotnické školy a vyšší 

odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Hanu Švejstilovou, ředitelku Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, vedoucí projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ 

 

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

na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu 

zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I. - OP JAK“ ve výši 3.121.831 Kč, kdy financování projektu je řešeno  

ze 100 % z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský 

 

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

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

prostřednictvím Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

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

a realizovat další úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

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

 

 
14. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1343/11/22 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  subjektům dle přílohy č. 1 
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- pověřuje odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
15. Změna platu ředitelky Základní a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 

příspěvková organizace  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1344/11/22 
 

- schvaluje změnu příplatku za vedení xxxxxxxxx, ředitelky Základní školy a mateřské školy  

při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, dle návrhu platového výměru 

 

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

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
16. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská rada Asociace 

školních sportovních klubů České republiky Karlovarského kraje, pobočný spolek 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1345/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 35.000 Kč Krajské radě 

Asociace školních sportovních klubů České republiky Karlovarského kraje, pobočný spolek  

(IČO 70921784), na dopravu na republikové finále v přespolním běhu ve Žďáru nad Sázavou 

 

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

kraje ve výši 35.000 Kč s Krajskou radou Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Karlovarského kraje, pobočný spolek (IČO 70921784), na dopravu na republikové finále v přespolním běhu 

ve Žďáru nad Sázavou, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 483/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků  

ve výši ± 35.000 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 Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky 

Karlovarského kraje, pobočný spolek na úhradu výdajů na dopravu na republikové finále v přespolním běhu 

ve Žďáru na Sázavou 

 

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

a mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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17. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Hroznětín o prodloužení termínu vyčerpání 

poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1346/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost města Hroznětín  

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

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

ev. č. KK02482/2022 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem dodatku č 1. k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02482/2022, viz příloha č. 3 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
18. Program obnovy venkova 2022 – 2024 – žádost města Chyše o prodloužení termínu vyčerpání 

poskytnutých finančních prostředků, termínu realizace a následného vyúčtování dotace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1347/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost města Chyše  

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

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

ev. č. KK02483/2022 

 

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

Karlovarského kraje pro oblast rozvoje venkova a zemědělství, podpisem dodatku č 1. k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02483/2022, viz příloha č. 3 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
19. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“  

– 1. etapa – schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním 

režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1348/11/22 
 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

„MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“ v rámci 1. etapy projektu „Humanizace sociální služby Domova 

se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

- pověřuje Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku – stavební práce“  

v rámci 1. etapy projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem  
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„MATYÁŠ“ v Nejdku“ 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
20. Projekt "Císařské lázně - koncertní sál", veřejná zakázka „Karlovy Vary, Císařské lázně  

- koncertní sál“ – schválení změny řešení plošin jeviště, úprava stropních akustických panelů  

a sjednocení ovládání pod centrální systém 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1349/11/22 
 

- schvaluje informace uvedené v důvodové zprávě 

 

- souhlasí se změnami uvedenými v důvodové zprávě 

 

- pověřuje Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, převzetím projektové dokumentace  

pro realizaci stavby a výrobní dokumentace obsahující změny uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

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

ev. č.: 01883/2014-00 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1350/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit pověření Zastupitelstva 

Karlovarského kraje ze dne 19.06.2014, které usnesením č. ZK 173/06/14 pověřilo společnost Údržbu silnic 

Karlovarského kraje, a.s., závazkem veřejné služby, ke dni 31.12.2022 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy  

o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ev. č.: 01883/2014-00 se společností Údržba 

silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, dle návrhu 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje,  

Ing. Petra Kulhánka, podpisem Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí platby za závazek veřejné služby 

ev. č.: 01883/2014-00 

 

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

 

 
22. 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 

usnesením č. RK 1351/11/22 
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- souhlasí se zněním předložené smlouvy o zajištění údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji  

na období 2023 - 2032, zpracované na základě schváleného záměru usnesením č. RK 610/05/22  

ze dne 23.05.2022 

 

- souhlasí v případě předčasného ukončení smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014  

(ev. č. 01883/2014), s uzavřením smlouvy o zajištění údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji  

na období 2023 - 2032 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 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o zajištění údržby silnic 

II. a III. třídy v Karlovarském kraji, zpracované na základě schváleného záměru usnesením  

č. RK 610/05/22 ze dne 23.05.2022 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v případě předčasného ukončení smlouvy o poskytnutí 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v oblasti údržby komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje ze dne 16.09.2014 (ev. č. 01883/2014), schválit uzavření smlouvy o zajištění údržby 

silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na období 2023 - 2032 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 

 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství upravit aplikaci inflační doložky nikoliv  

jako mandatorní, ale jako předmět dohody obou stran 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

příspěvková organizace 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.    Mgr. Robert Pisár v. r. 

   hejtman         ověřovatel 

              Karlovarského kraje 
 

 

 

 


