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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 109. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 21. listopadu 2022 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do10:06 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Jakobec, Mgr. Blažek, Mgr. Čermák, pí Haláková, Ing. Hromádko,  

Mgr. Pisár (celkem 6 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Jakobec 

Omluveni:  Ing. Kulhánek, Ing. arch. Franta, p. Pizinger 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Ing. Bureš, DBA, Bc. Čekan, Ing. Klíček, Mgr. Pavlíková  

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.11.2022 RK 1352/11/22 

2. Rozpočtové změny RK 1353/11/22 

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

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí, a.s. 

RK 1354/11/22 

4. Vrácení vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad u projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic  

II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014  

a projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

– II. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00524, příjemce dotace Krajská správa  

a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

RK 1355/11/22 

5. Informace o doručeném Rozsudku Městského soudu v Praze  

č. j. 14 Af 36/2020- 50 ze dne 12. 10. 2022 u projektu "Modernizace a vybavení 

přístrojového vybavení nemocnic KKN", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

RK 1356/11/22 

6. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných  

u Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě žádosti 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov,  

příspěvková organizace 

RK 1357/11/22 

7. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Domov  

pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. 

RK 1358/11/22 
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8. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“ pro Část 56 veřejné zakázky 

– Nábytek nerezový a ostatní kovový 

RK 1359/11/22 

9. Informace o přistoupení Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního 

programu k pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

vydanému Karlovarským krajem  

RK 1360/11/22 

10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s podnájmem pozemků RK 1361/11/22 

11. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 

územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“ s účinností od 01.01.2023 

RK 1362/11/22 

12. Dodatky ke smlouvám o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní 

dopravou v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravci České dráhy, a.s.,  

a GW Train Regio a.s., na období roku 2023  

RK 1363/11/22 

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

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

"Výměna ústředny EPS v Domově"  

RK 1364/11/22 

14. Žádost Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, o souhlas 

zřizovatele s provozováním druhé dětské skupiny  

RK 1365/11/22 

15. Veřejná zakázka „Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata  

na rok 2023“ – schválení výsledku zadávacího řízení 

RK 1366/11/22 

16. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023 RK 1367/11/22 

17. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence III 

RK 1368/11/22 

18. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2023 

RK 1369/11/22 

19. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2022, 

dofinancování ztrátových příspěvkových organizací a snížení neinvestičních 

příspěvků - příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje 

pro rok 2022 

RK 1370/11/22 

20. Změna účelu použití a charakteru poskytnutého příspěvku do fondu investic 

příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p. o., z akce "Rekonstrukce sociálních 

zařízení v objektu jídelny" na vybudování studovny a vybavení kanceláří 

RK 1371/11/22 

21. Schválení dodatků č. 1 ke kupním smlouvám na dodávku CNG autobusů v rámci 

projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“ 

RK 1372/11/22 

22. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského  

kraje - Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

RK 1373/11/22 

23. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2022 RK 1374/11/22 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- pí Oľgu Halákovou 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu: 

 
11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

 

 

20. 

 

 

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

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“ s účinností od 01.01.2023 

Dodatky ke smlouvám o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou  

v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravci České dráhy, a.s.,  

a GW Train Regio a.s., na období roku 2023 

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizaci 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Výměna ústředny 

EPS v Domově" 

Žádost Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele  

s provozováním druhé dětské skupiny 

Veřejná zakázka „Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata na rok 2023“  

– schválení výsledku zadávacího řízení 

Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023 

Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální  

prevence III 

Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2023 

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2022, 

dofinancování ztrátových příspěvkových organizací a snížení neinvestičních příspěvků  

- příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje pro rok 2022 

Změna účelu použití a charakteru poskytnutého příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Gymnázium Aš, p. o., z akce "Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu jídelny" 

na vybudování studovny a vybavení kanceláří 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

Schválení dodatků č. 1 ke kupním smlouvám na dodávku CNG autobusů v rámci projektů 

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

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

- Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2022 

 
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.11.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1352/11/22 
 

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

k datu 21.11.2022 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského Kraje k datu 21.11.2022 

dle návrhu č. 3 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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2. Rozpočtové změny 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1353/11/22 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 486/2022 

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

v celkové výši 19.320 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zemědělství České 

republiky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku na pozemcích žadatele určených  

k plnění funkcí lesa. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou 

Karlovarským krajem Střední lesnická škola Žlutice. 

 

Rozpočtovou změnu č. 487/2022 

- změna charakteru finančních prostředků ve výši 121.917,53 Kč v rámci rozpočtu výdajů Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z investičních na neinvestiční. Jedná se 

o finanční prostředky poskytnuté v roce 2022 příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem 

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

zkoušky Karlovy Vary, p. o., na akci Obchodní akademie K. Vary – rekonstrukce administrativního úseku. 

 

Rozpočtovou změnu č. 488/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 215.000 Kč v rámci běžného rozpočtu Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční 

příspěvek pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o., ve 

výši 85.000 Kč a Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o., ve výši 130.000 Kč  

na poskytnutí nárokové částky při odchodu dětí z dětského domova po dosažení zletilosti, případně  

ve zletilosti ukončením studia dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.  

 

Rozpočtovou změnu č. 489/2022     

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

Karlovarského kraje ve výši 281.225 Kč z titulu přijetí doplatku 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. 490/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 680.460 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje, do rozpočtu běžných výdajů 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční 

prostředky jsou určeny na poskytnutí neinvestiční individuální dotace Diecézní charitě Plzeň  

na Středisko sociální rehabilitace Cheb na provozní výdaje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 491/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 87.010 Kč v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů 

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem jako 

neinvestiční příspěvek na proplacení testování žáků 1. stupně víceletých gymnázií a žáků středních škol  

od firem www.scio.cz, s.r.o., a Společnost pro kvalitu školy, z. s., a to pro: 

• První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace, ve výši 7.065 Kč, 

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

zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, ve výši 3.300 Kč, 

• Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, ve výši 5.920 Kč, 

• Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace, ve výši 26.700 Kč, 

• Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, ve výši 2.985 Kč, 

• Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

ve výši 27.700 Kč, 
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• Gymnázium Aš, příspěvková organizace, ve výši 13.340 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 492/2022 

- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 59.285 Kč v rámci schváleného rozpočtu běžných výdajů 

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

určeny pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem jako neinvestiční příspěvek  

na proplacení ročního příspěvku a dalších souvisejících výdajů v programu neformálního vzdělávání pro 

mladé lidi ve věku 14-24 let ve středních školách a to pro: 

• První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace, ve výši 9.500 Kč, 

• Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč, 

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

zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, ve výši 4.085 Kč, 

• Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč, 

• Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč, 

• Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, ve výši 10.000 Kč, 

• Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace, ve výši 5.700 Kč. 

 

Rozpočtovou změnu č. 493/2022 

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

kraje v celkové výši 26.392 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 Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek ve výši 24.892 Kč  

a Waldorfská základní škola a mateřská škola Cheb ve výši 1.500 Kč. Finanční prostředky budou poukázány 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 494/2022 

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

Karlovarského kraje v celkové výši 8.640.600 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Nástroje pro oživení a odolnost na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie „Next Generation EU“ kromě prostředků 

z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel. Dotace je poskytnuta  

na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České  

republiky č. MSMT-23758-5/2022 ze dne 17. října 2022 na realizaci Národního plánu obnovy (doučování). 

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění individuálního nebo skupinového doučování žáků za období 

září až prosinec 2022 pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem  

ve výši 1.360.800 Kč a pro školská zařízení zřizované obcemi a dobrovolnými svazky obcí Karlovarského 

kraje ve výši 7.279.800 Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v přílohách č. 1 a č. 2). 

 

Rozpočtovou změnu č. 495/2022 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje z titulu přijetí 

účelové dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v celkové výši 5.574.808,37 Kč  

(podíl EU), z toho investiční dotace ve výši 5.566.888,92 Kč a neinvestiční dotace ve výši 7.919,45 Kč,  

za realizaci projektu Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního 

systému IS DTM Karlovarského kraje, registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, 

financovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Jedná se o dotaci v režimu ex-post, finanční prostředky budou převedeny do Fondu budoucnosti,  

odkud je projekt plně předfinancován. 

 

Rozpočtovou změnu č. 496/2022 

- přesun rozpočtových prostředků z běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných 

ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do běžných výdajů projektů EU a akcí spolufinancovaných ze státního rozpočtu (dotační tituly) Odboru 

kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 126.630 Kč  

(50 % SR + 50 % KK) na mzdové výdaje přímo související s realizací akce s názvem Využití ekonomického 

a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů  
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na příkladu historických krovů, registrační číslo TL03000377, realizované v rámci národního programu 

Technologické agentury České republiky: Program na podporu aplikovaného společenskovědního  

a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA 

 

Rozpočtovou změnu č. 497/2022 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování ve výši 100 Kč z titulu poskytnutého 

neinvestičního příspěvku na výkon státní správy od Ministerstva financí České republiky na rok 2022 

 

Rozpočtovou změnu č. 498/2022 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 53.134.231 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové 

dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky  

jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na 4. čtvrtletí roku 2022. Dotace bude plně přidělena 

právnickým osobám zřizovaným soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy  

a školská zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 499/2022 

- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování ve výši 12.368.544,35 Kč  

z titulu obdržených neinvestičních příspěvků v roce 2022 od Ministerstva financí České republiky  

za kompenzační bonus.  

 

Rozpočtovou změnu č. 500/2022 

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

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 66.622,50 Kč zapojením vrácených finančních prostředků 

připsaných v roce 2022 na zvláštní účet projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022  

reg. číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000067 realizovaného v rámci operačního programu 

potravinové a materiální pomoci ze záloh poskytnutých v roce 2021 příspěvkovým organizacím v oblasti 

školství na realizaci tohoto projektu 

- přesun v rámci rozpočtu běžných výdajů projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 

úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 534.820,13, z toho částka ve výši 161.550,38 Kč z rezervní 

položky a částka 373.269,75 Kč z vrácených finančních prostředků z dotací poskytnutých školám  

v roce 2022. Prostředky budou poskytnuty školám na financování projektu Obědy do škol v Karlovarském 

kraji 2021/2022 ve školním roce 2022/2023 (viz příloha). 

 

Rozpočtovou změnu č. 501/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 22.914.810 Kč (podíl SR 23,26 % + podíl EU 76,74 %) z titulu přijetí 

neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na dotace  

v oblasti priority 2 – Vzdělávání, realizovaného v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský,  

na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, registrační číslo projektu: 

CZ.02.02.03/00/22_002/0001091. Finanční prostředky jsou určeny pro Pedagogicko - psychologickou 

poradnu Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci.  

 

Rozpočtovou změnu č. 502/2022 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.700.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje z běžných na kapitálové výdaje. Jedná se o přesun prostředků  

v rámci Dotačního programu na podporu vzniku ordinací praktických lékařů, zubařů a gynekologů  

v Karlovarském kraji. 

 

Rozpočtovou změnu č. 503/2022 

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

Karlovarského kraje ve výši 4.861.473 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Dotace je určena na financování ukrajinských asistentů pedagoga 

pro období od září do prosince 2022 a bude poskytnuta příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi 

Karlovarského kraje v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v příloze). 
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Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

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

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1354/11/22 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 11. 2022 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi  

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

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
4. Vrácení vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad u projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

– I. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014 a projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II.  

a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00524, příjemce dotace 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1355/11/22 
 

- bere na vědomí aktuální informace ve věci vratitelných přeplatků v celkové výši 5.932.226,00 Kč 

evidovaných u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle § 154 a násl.  

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, souvisejících s uhrazením platebních výměrů 

za porušení rozpočtové kázně a následnými částečnými prominutími odvodů u projektu "Rozvoj dopravní 

infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014  

a projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa",  

reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00524 realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

 

- bere na vědomí vyplacení vratitelného přeplatku ve výši 480.990,72 Kč dne 25. 10. 2022  

a ve výši 5.451.235,28 Kč dne 26. 10. 2022, tj. v celkové výši 5.932.226,00 Kč na bankovní účet Krajské 

správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, a následné převedení finančních 

prostředků v celkové výši 5.932.226,00 Kč na bankovní účet Karlovarského kraje dne 8. 11. 2022 

 

- bere na vědomí podání žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace, o vyplacení úroků z vratitelných přeplatků dle platebních výměrů č. 2/2014 ze dne 7. 1. 2014, 

č. j. RRSZ 267/2014, č. 3/2014 ze dne 7. 1. 2014, č. j. RRSZ 275/2014, č. 5/2014 ze dne 7. 1. 2014,  

č. j. RRSZ 278/2014 a č. 9/2014 ze dne 7. 1. 2014, č. j. RRSZ 289/2014 zaslaných dne 8. 11. 2022 

na Finanční úřad pro Karlovarský kraj 

 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, řešit 

konečnou výši finančních postihů u projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji – I. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014 a projektu "Rozvoj dopravní infrastruktury 

silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa", reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00524  

jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 
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Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
5. Informace o doručeném Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 14 Af 36/2020-50  

ze dne 12. 10. 2022 u projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", 

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1356/11/22 
 

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

o doručeném Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 14 Af 36/2020- 50 ze dne 12. 10. 2022 k projektu  

s názvem "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01252, kterým se ruší Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 8. 10. 2020,  

č. j. MF-31127/2018/1203-41 a věc se vrací žalovanému, tj. Ministerstvu financí ČR, k dalšímu řízení 

 

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

že Ministerstvo financí ČR je v rámci Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 14 Af 36/2020-50  

ze dne 12. 10. 2022 povinno zaplatit Karlovarskému kraji náhradu nákladů řízení ve výši 3.000,00 Kč,  

a to ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozsudku 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
6. Informace o postupu ve věci vratitelných přeplatků evidovaných u Úřadu regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad na základě žádosti Integrované střední školy technické a ekonomické 

Sokolov, příspěvková organizace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1357/11/22 
 

- bere na vědomí aktuální informace ve věci týkající se žádosti Integrované střední školy technické 

a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, o vrácení vratitelných přeplatků dle § 154  

a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 

 

- bere na vědomí Sdělení Finančního úřadu pro Karlovarský kraj ke stanovisku Ministerstva pro místní 

rozvoj č. j. 850506/22/2400-31471-402240 ze dne 27. 10. 2022, v němž Ministerstvo pro místní rozvoj 

informuje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizaci,  

o vydání Rozhodnutí o vrácení přeplatku č. j. 850596/22/2400-31471-402440 ze dne 27. 10. 2022. 

Rozhodnutí o vrácení přeplatku č. j. 850596/22/2400-31471-402440 ze dne 27. 10. 2022 vyhotovené 

Finančním úřadem pro Karlovarský kraj a určené Ministerstvu pro místní rozvoj k realizaci vrácení 

vratitelného přeplatku ve výši 33.160.392,00 Kč ve lhůtě do 15 dnů, tj. do 11. 11. 2022. 

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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7. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1358/11/22 
 

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici za přípravnou fázi projektu "Zateplení obvodového 

pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace," u příspěvkové organizace Domov pro seniory 

"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., ve výši 461.851 Kč 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

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

příspěvková organizace 

 

 
8. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské 

technologie a interiérového vybavení – XXV“ pro Část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový  

a ostatní kovový 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1359/11/22 
 

- schvaluje v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie 

a interiérového vybavení – XXV“, a to pro část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový  

a ostatní kovový 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017  

ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení 

lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV“, a to pro část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový 

a ostatní kovový 

 

- bere na vědomí, že opakované zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie  

a interiérového vybavení – XXV“ pro část 56 veřejné zakázky – Nábytek nerezový a ostatní kovový bude 

realizováno postupem dle čl. XI. Předpisu rady kraje č. PR 02/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

 
9. Informace o přistoupení Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu  

k pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydanému Karlovarským krajem  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1360/11/22 
 

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

o přistoupení Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu k pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu vydanému Karlovarským krajem, a to v rámci výzev Integrovaného 
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regionálního operačního programu zaměřených na rozvoj sociálních služeb 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s podnájmem pozemků 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1361/11/22 
 

- souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy o podnájmu nemovitostí a prostor sloužících podnikání  

mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem: K Letišti 132, Olšová Vrata,  

360 01 Karlovy Vary a společností Svyaz s.r.o., IČO 09281665, se sídlem: J. Lady 191, Olšová Vrata,  

360 01 Karlovy Vary, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Alice Justina Undus, jednatelka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
11. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“ s účinností od 01.01.2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1362/11/22 
 

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje pro rok 2023“ s účinností od 01.01.2023 dle návrhu 

 

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

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

Karlovarského kraje pro rok 2023“ s účinností od 01.01.2023 k zajištění dopravní obslužnosti územního 

obvodu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.02.2023 
 

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

 

 
12. Dodatky ke smlouvám o zajištění veřejných služeb v přepravě veřejnou drážní dopravou  

v územním obvodu Karlovarského kraje s dopravci České dráhy, a.s., a GW Train Regio a.s.,  

na období roku 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1363/11/22 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě ev. č. KK00971/2018, dodatku č. 8 ke smlouvě  

ev. č. KK02088/2019 s dopravcem České dráhy, a.s., a dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03105/2021  

s dopravcem GW Train Regio a.s., dle návrhu 

 

- pověřuje neuvolněného zastupitele, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě  

ev. č. KK00971/2018, dodatku č. 8 ke smlouvě ev. č. KK02088/2019 s dopravcem České dráhy, a.s.,  

a dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03105/2021 s dopravcem GW Train Regio a.s., dle návrhu 
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Termín kontroly: 23.01.2023 
 

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

 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na akci "Výměna ústředny EPS  

v Domově"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1364/11/22 
 

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., ve výši 281.596,25 Kč na akci "Výměna 

ústředny EPS v Domově" 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

 

 
14. Žádost Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele  

s provozováním druhé dětské skupiny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1365/11/22 
 

- bere na vědomí žádost Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele  

s žádostí o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro druhou dětskou skupinu 

 

- souhlasí s žádostí Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, o udělení oprávnění  

k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině pro druhou dětskou skupinu 

 

- schvaluje výši úhrady rodičů za pobyt dítěte v druhé dětské skupině v částce 3 800 Kč za měsíc 

 

Termín kontroly: 17.04.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Erika Pavlová, ředitelka Dětského centra Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

 
15. Veřejná zakázka „Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata na rok 2023“ – schválení 

výsledku zadávacího řízení 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1366/11/22 
 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy  

pro klienty Domova Pata na rok 2023", kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka 

účastníka Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925, s nabídkovou cenou  

za celodenní stravovací jednotku ve výši 513,39 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti  

Jiráskova ul. 2988-2990, Aš, a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku ve výši 594,94 Kč 

včetně DPH pro část č. 2 – Domácnosti Hazlov 518-519, Hazlov 
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- schvaluje smlouvy pro obě části veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova Pata  

na rok 2023" 

 

- schvaluje uzavření smluv na obě části veřejné zakázky "Dodávka celodenní stravy pro klienty Domova 

Pata na rok 2023" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným 

dodavatelem Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925, s nabídkovou cenou  

za celodenní stravovací jednotku ve výši 513,39 Kč včetně DPH pro část č. 1 - Domácnosti  

Jiráskova ul. 2988-2990, Aš, a s nabídkovou cenou za celodenní stravovací jednotku ve výši 594,94 Kč 

včetně DPH pro část č. 2 – Domácnosti Hazlov 518-519, Hazlov 

 

- ukládá řediteli Domova „Pata“, příspěvková organizace, činit úkony spojené s uzavřením smluv  

s vybraným dodavatelem Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925 

 

- pověřuje ředitele Domova „Pata“, příspěvková organizace, podpisem smluv s vybraným dodavatelem 

Marie Hlaváčová, Nemocniční 2271/52, 352 01 Aš, IČO 69925925 

 

Termín kontroly: 19.12.2022 
 

Zodpovídá: Daniel Lindenberg, ředitel Domova "Pata", příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
16. Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1367/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení sociálních služeb  

do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023 a vydání pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci kategorie A sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji (změny v síti sociálních služeb) pro rok 2023 a vydání dodatků  

k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
17. Financování sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1368/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování sociálních služeb 

v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence III dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání pověření  

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální 

prevence III 

 

Termín kontroly: 06.03.2023 
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Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
18. Poskytnutí zápůjček na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2023 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1369/11/22 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí zápůjček  

na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2023 v celkové výši 79.996.400 Kč,  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 20.03.2023 
 

Zodpovídá: Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
19. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2022, dofinancování 

ztrátových příspěvkových organizací a snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz 

příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje pro rok 2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1370/11/22 
 

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.09.2022: 

 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem 

 1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila s vyrovnaným výsledkem 

hospodaření, 1 organizace vykázala ztrátu 

 10 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 2 organizace vykázaly ztrátu 

 3 příspěvkové organizace v oblasti kultury hospodařily se ziskem, 4 organizace vykázaly ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti řízení projektů vykázala ztrátu 

 1 příspěvková organizace v oblasti dopravy hospodařila se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu 

 26 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 5 organizací vykázalo ztrátu 

 

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 30.09.2022 

 

- schvaluje navýšení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz do konce roku 2022 v celkové  

výši 24.176.000 Kč příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální, kultury a školství 

(dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, tabulka č. 2) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 504/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 9.610.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení 

provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, z toho pro Domov pro osoby  

se zdravotním postižením v Mariánské ve výši 9.210.000 Kč a pro Domov pro osoby se zdravotním 

postižením v Radošově ve výši 400.000 Kč (dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, tabulka č. 2) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 505/2022 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000.000 Kč  

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

Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení provozního 

příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

(dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě, tabulka č. 2) 
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- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 506/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 4.475.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

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

na navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to Základní škola  

a střední škola Karlovy Vary ve výši 370.000 Kč, Gymnázium Ostrov ve výši 883.000 Kč, Gymnázium 

Cheb ve výši 170.000 Kč, Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve 

výši 216.000 Kč, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb  

ve výši 950.000 Kč, Základní umělecká škola J. Labitzkého Bečov nad Teplou ve výši 35.000 Kč, 

Integrovaná střední škola Cheb ve výši 1.385.000 Kč, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov  

ve výši 201.000 Kč a Dětský domov Mariánské Lázně a Aš ve výši 265.000 Kč (dle návrhu uvedeného  

v důvodové zprávě, tabulka č. 2) 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 508/2022 - přesun rozpočtových prostředků v celkové  

výši ± 5.091.000 Kč z neinvestiční rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje  

do rozpočtu běžných výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje  

v oblasti kultury, a to pro Muzeum Cheb ve výši 1.964.000 Kč, Galerie výtvarného umění v Chebu  

ve výši 479.000 Kč, Galerie umění Karlovy Vary ve výši 958.000 Kč, Krajská knihovna Karlovy Vary  

ve výši 1.440.000 Kč a Muzeum Karlovy Vary ve výši 250.000 Kč (dle návrhu uvedeného v důvodové 

zprávě, tabulka č. 2) 

 

- schvaluje snížení neinvestičních příspěvků - příspěvků na provoz do konce roku 2022 v celkové  

výši 29.192.000 Kč příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální (dle návrhu 

uvedeného v důvodové zprávě, tabulka č. 3) 

 

- ukládá příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti sociální odvést finanční prostředky  

v celkové výši 29.192.000 Kč do rozpočtu zřizovatele 

 

- ukládá vedoucí odboru finančního zajistit snížení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím  

v oblasti sociální 

 

Termín kontroly: 23.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

ředitelé příspěvkových organizací 

 

 
20. Změna účelu použití a charakteru poskytnutého příspěvku do fondu investic příspěvkové 

organizaci Gymnázium Aš, p. o., z akce "Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu jídelny"  

na vybudování studovny a vybavení kanceláří 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1371/11/22 
 

- schvaluje změnu účelu použití části nevyčerpaného příspěvku do fondu investic ve výši 330.776,59 Kč 

příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p. o., z akce "Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu jídelny" 

na neinvestiční příspěvek na vybudování studovny a vybavení kanceláří 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 509/2022 - změna charakteru a účelu poskytnutých finančních 

prostředků ve výši ± 330.776,59 Kč v rámci rozpočtu výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky poskytnuté  

v roce 2022 do fondu investic příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Gymnázium Aš  

na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu jídelny“ účelově změnit na neinvestiční příspěvek  

na financování vybavení studovny a nákup vybavení do kanceláří. 
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Termín kontroly: 09.01.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
21. Schválení dodatků č. 1 ke kupním smlouvám na dodávku CNG autobusů v rámci projektů „Nákup 

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

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1372/11/22 
 

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

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

závazku kraje, nikoliv však před projednáním dodatků č. 1 v radě kraje 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku CNG autobusů s dodavatelem  

KAR group, a.s., Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25823035, podle návrhu,  

s tím, že počet autobusů uvedený v ustanovení 1.1. návrhu dodatku č. 1 bude určen podle data uzavření 

smluv. Následné rozdělení počtu vozů do jednotlivých oblastí v ustanovení 1.2 návrhu dodatku č. 1, stejně 

jako oblasti, do kterých budou určeny vozy dodané po 15. 12. 2023, určí odbor dopravy a silničního 

hospodářství ve spolupráci s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku CNG autobusů s dodavatelem  

SOR Libchavy spol. s r.o., Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, IČO 15030865, podle návrhu 

 

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

dodatků č. 1 ke kupním smlouvám na dodávku CNG autobusů s dodavateli KAR group, a.s.,  

Vítkovická 3257/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25823035 a SOR Libchavy spol. s r.o.,  

Dolní Libchavy 48, 561 16 Libchavy, IČO 15030865 

 

Termín kontroly: 20.02.2023 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
22. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Cyklistika 

Karlovarského kraje, z.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1373/11/22 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 9.141 Kč Cyklistice 

Karlovarského kraje, z.s. (IČO 26550342) na individuální dopravu sportovců, trenérů a mládeže  

LODM 2022 - cyklistika 

 

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

kraje ve výši 9.141 Kč s Cyklistikou Karlovarského kraje, z.s. (IČO 26550342) na individuální dopravu 

sportovců, trenérů a mládeže LODM 2022 - cyklistika, dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 507/2022 - přesun běžných rozpočtových prostředků  

ve výši ± 9.141 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 Cyklistika Karlovarského kraje, z.s., na úhradu individuální dopravy 

sportovců, trenérů a mládeže Letní olympiády dětí a mládeže 2022 – cyklistika 
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- 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 

 

 
23. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2022 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 1374/11/22 
 

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2022 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    hejtmana               ověřovatelka 

              Karlovarského kraje 
 

 

 

 


