
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 
 

z 19. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne pondělí 19. dubna 2021 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 10:08 do 11:33 hodin  

 
 

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

Mgr. Čermák, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních)               

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  pí Haláková 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan, Ing. Jakobec, MUDr. März, pí Monsportová, Mgr. Pavlíková 

Zapisovatelka:       pí Valentová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.04.2021 RK 400/04/21 

2. Rozpočtové změny  RK 401/04/21 

3. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení 

použití fondu investic organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje, na realizaci akce "Stavební úpravy muzea v Sokolově  

- oprava balkonu zámku, 356 01 Sokolov" 

RK 402/04/21 

4. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové 

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

příspěvková organizace, z původní akce "Nákup konvektomatu" na novou akci 

"Podlahový bateriový mycí stroj" 

RK 403/04/21 

5. Informace o doručení Rozsudku Městského soudu v Praze v řízení o žalobě  

proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 19. 12. 2017,  

č. j. MF-13811/2016/1203-14 ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění u projektu s názvem "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE 

Sokolov"  

RK 404/04/21 

6. 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 405/04/21 

7. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2021,  

č. j. 68 Co 332/2020- 15 

RK 406/04/21 

8. Smlouva o partnerství - Společné operační středisko složek integrovaného 

záchranného systému  

RK 407/04/21 
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9. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s RK 408/04/21 

10. Veřejná sbírka Získání finančních prostředků na úhradu nákladů na rehabilitaci 

Therasuit pro osobu se zdravotním postižením - poskytnutí části výtěžku 

RK 409/04/21 

11. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zasedacích místností 

218A+219A a 335A 

RK 410/04/21 

12. Organizování veřejné služby - prodloužení smlouvy RK 411/04/21 

13. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje a schválení plánu práce RK 412/04/21 

14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy RK 413/04/21 

15. Dodatek č. 28 s GW Train Regio a.s., o závazku veřejné služby ve veřejné 

vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 

RK 414/04/21 

16. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Bezpečnostní 

protismyková úprava na mostě ev. č. 00630 – 2 Královské Poříčí“ realizované  

v roce 2020 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury  

RK 415/04/21 

17. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III",  

1. průběžná výzva projektu - schválení  XXII. části dílčích projektů do zásobníku 

RK 416/04/21 

18. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce části budovy na adrese  

T. G. Masaryka č. p. 3, 357 33 Loket, mezi Integrovanou střední školou technickou 

a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, a Základní školou Loket, okres 

Sokolov 

RK 417/04/21 

19. Zrušení usnesení č. RK  873/11/07 ze dne 22.11.2007 - Bezúplatný převod 

nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely v k.ú. Aš, 

Mokřiny a Nový Žďár 

RK 418/04/21 

20. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.č. 941/1, 941/11, 941/12, 924/2, 924/5, 924/6, 

924/7 a 924/8 v k.ú. Svatava a pozemky p.p.č. 2001/2, 2001/3, 2001/5 a 2001/6  

v k.ú. Smolné Pece 

RK 419/04/21 

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje  

do majetku města Cheb - pozemky v k.ú. Cheb, Horní Dvory, Dřenice u Chebu, 

Dolní Hraničná, Dolní Pelhřimov a Podhoří u Chebu 

RK 420/04/21 

22. Žádost Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje o poskytnutí 

individuální dotace na rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji 

RK 421/04/21 

23. Vyplacení příspěvků vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů převozu zemřelého RK 422/04/21 

24. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje RK 423/04/21 

25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky RK 424/04/21 

26. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“  RK 425/04/21 

27. Projekt „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" 

v Nejdku“ – schválení závazného finančního příslibu 

RK 426/04/21 

28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I", druhá 

průběžná výzva projektu - zrušení smlouvy KK02013/2017 

RK 427/04/21 

29. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – realizace výběrového řízení „Ochrana, 

zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny 

Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ 

RK 428/04/21 

30. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského  

kraje, a.s. – schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti 

RK 429/04/21 

31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská  

nemocnice a.s. – volba 3. člena představenstva Karlovarské krajské  

nemocnice, a.s. 

RK 430/04/21 

32. Schválení změny objednávky č. 00163-00002/21/ZD ze dne 23. února 2021  

- chladicích boxů pro zemřelé - Nemocnice Cheb 

RK 431/04/21 
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33. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup traktoru  

o výkonu motoru min. 330 HP“ pro Školní statek a krajské středisko ekologické 

výchovy Cheb, p. o. 

RK 432/04/21 

34. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství RK 433/04/21 

35. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2021 a ukončení příjmu žádostí do dotačního programu 

RK 434/04/21 

36. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 3. část  

a revokace části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 

RK 435/04/21 

37. Schválení záměru projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“  

a uzavření smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti projektu 

RK 436/04/21 

38. Schválení výjimky z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje  

č. PR 06/2018, na zpracování předběžné studie proveditelnosti záměru projektu 

„Krajský inkubátor Sokolov“  

RK 437/04/21 

39. Průběžné informace o přípravě Karlovarského kraje na Operační program 

Spravedlivá transformace a přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, vize, 

priority a cíle transformace 

RK 438/04/21 

40. Informace o zájmu společností pro navázání spolupráce v rámci přípravy 

Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků z Operačního programu 

Spravedlivá transformace 

RK 439/04/21 

41. Schválení záměru projektu "Centrum kompetence lázeňství" a uzavření smlouvy 

na zpracování předběžné studie proveditelnosti  

RK 440/04/21 

42. Schválení záměru projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K" a uzavření smlouvy na zpracování předběžné studie 

proveditelnosti  

RK 441/04/21 

43. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory při vytváření 

podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci s firmou  

AQE advisors a.s. 

RK 442/04/21 

44. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti  

a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji 

RK 443/04/21 

45. Aktuální informace o akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" RK 444/04/21 
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A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Roberta Pisára 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 

 

Rozšíření programu o: 

 

28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech  

v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I", druhá průběžná výzva 

projektu - zrušení smlouvy KK02013/2017 

29. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – realizace 

výběrového řízení „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ 

30. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení 

smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti 

31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba  

3. člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s. 

32. Schválení změny objednávky č. 00163-00002/21/ZD ze dne 23. února 2021 - chladicích boxů  

pro zemřelé - Nemocnice Cheb 

33. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup traktoru o výkonu motoru  

min. 330 HP“ pro Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 

34. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

35. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

v roce 2021 a ukončení příjmu žádostí do dotačního programu 

36. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 3. část a revokace části usnesení 

Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 

37. Schválení záměru projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ a uzavření smlouvy 

na zpracování předběžné studie proveditelnosti projektu 

38. Schválení výjimky z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018, na zpracování 

předběžné studie proveditelnosti záměru projektu „Krajský inkubátor Sokolov“  

39. Průběžné informace o přípravě Karlovarského kraje na Operační program Spravedlivá transformace 

a přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, vize, priority a cíle transformace 

40. Informace o zájmu společností pro navázání spolupráce v rámci přípravy Karlovarského kraje  

na čerpání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace 

41. Schválení záměru projektu "Centrum kompetence lázeňství" a uzavření smlouvy na zpracování 

předběžné studie proveditelnosti  

42. Schválení záměru projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní  

a kreativní kancelář - 4K" a uzavření smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti  

43. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory při vytváření podmínek  

pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci s firmou AQE advisors a.s. 

44. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském 

kraji 

45. Aktuální informace o akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.04.2021 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 400/04/21 
 

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

k datu 19.04.2021 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Rozpočtové změny  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 401/04/21 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 154/2021 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 110.247,51 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu 

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

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení 

provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na vypořádání ztráty 

hospodaření za rok 2020 

 

Rozpočtovou změnu č. 155/2021 

- přesun rozpočtových prostředků z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního 

Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.855 Kč do běžných výdajů Odboru investic Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na poplatky do soutěže Stavby Karlovarského 

kraje. 

 

Rozpočtovou změnu č. 156/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 42.138.095 Kč z titulu přidělení 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 2. čtvrtletí roku 2021 ve školách a školských 

zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská 

zařízení je v příloze).  

 

Rozpočtovou změnu č. 157/2021 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku  

1.200.000 Kč z titulu přijetí neinvestiční dotace z Plzeňského kraje. Finanční prostředky jsou určeny  

na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie v Nemocnici Mariánské Lázně, s.r.o. 

 

Rozpočtovou změnu č. 158/2021 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.618.000 Kč z rozpočtu projektů EU Odboru řízení projektů 

Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční prostředky jsou určeny k předfinancování realizace projektu 

Podpora činnosti regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II, 

financovaném v rámci Operačního programu Technická pomoc. Dne 25. 5. 2020 pověřila Rada 

Karlovarského kraje řízením a administrací uvedeného projektu Odbor řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (unesení č. RK 504/05/20). 
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Rozpočtovou změnu č. 159/2021  

 - zapojení financování z volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2020 v celkové výši 10.000.000 Kč do běžných výdajů rozpočtu kapitoly příspěvky cizím 

subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

na dofinancování dotačních programů pro rok 2021 v oblasti sportu. Tuto alokaci volných finančních 

prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 52/03/21 dne 8. 3. 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 160/2021 

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru kancelář hejtmana  

a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům,  

a to z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investičního 

daru společnosti KOMPAKT s.r.o., na podporu projektu Sociální automobil Domova pro seniory Dolní 

Rychnov, schváleného usnesením č. RK 354/04/21 dne 6. 4. 2021. 

 

Rozpočtovou změnu č. 161/2021 

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

úřadu Karlovarského kraje o částku 155.128 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.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008162) realizovaného 

příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Gymnáziem Cheb. 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
3. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a schválení použití fondu 

investic organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na realizaci 

akce "Stavební úpravy muzea v Sokolově - oprava balkonu zámku, 356 01 Sokolov" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 402/04/21 
 

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 182.561,92 Kč 

organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na akci "Stavební úpravy 

muzea v Sokolově - oprava balkonu zámku, 356 01 Sokolov" 

 

- schvaluje použití fondu investic ve výši 182.561,92 Kč organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje, na akci "Stavební úpravy muzea v Sokolově - oprava balkonu zámku, 

356 01 Sokolov" 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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4. Změna účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov  

pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, z původní 

akce "Nákup konvektomatu" na novou akci "Podlahový bateriový mycí stroj" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 403/04/21 
 

- schvaluje změnu účelu použití schváleného příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov 

pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o., z původní akce "Nákup 

konvektomatu" ve výši 190.000 Kč na novou akci "Podlahový bateriový mycí stroj" ve výši 106.710 Kč 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

 

 
5. Informace o doručení Rozsudku Městského soudu v Praze v řízení o žalobě proti Rozhodnutí 

Ministerstva financí ČR ze dne 19. 12. 2017, č. j. MF-13811/2016/1203-14 ve sporu z veřejnoprávní 

smlouvy pro peněžité plnění u projektu s názvem "Projekt revitalizace Centra vzdělávání  

ISŠTE Sokolov"  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 404/04/21 
 

- bere na vědomí informaci o doručení Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 8 Af 6/2018-51  

ze dne 24. 2. 2021 v řízení o žalobě proti Rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 19. 12. 2017,  

č. j. MF-13811/2016/1203-14, ve sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění u projektu 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, s názvem "Projekt 

revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" s tím, že soud uvedené rozhodnutí zrušil a věc vrátil 

Ministerstvu financí ČR k dalšímu řízení 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
6. 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 405/04/21 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1. 4. 2021 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 
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7. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2021, č.j. 68 Co 332/2020- 15 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 406/04/21 
 

- bere na vědomí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2021, č.j. 68 Co 332/2020- 151 a 

 

- schvaluje nepodání dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku proti rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 6. ledna 2021, č. j. 68 Co 332/2020- 151 

 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
8. Smlouva o partnerství - Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 407/04/21 
 

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

mezi Karlovarským krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra pro přípravu a realizaci projektu 

„Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému“, dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 04.10.2021 
 

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

a právního a krajského živnostenského úřadu 

Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
9. Poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, z.s 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 408/04/21 
 

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.000 Kč Československé obci legionářské, z.s.,  

na podporu Projektu péče o válečné veterány v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

 

 
10. Veřejná sbírka Získání finančních prostředků na úhradu nákladů na rehabilitaci Therasuit  

pro osobu se zdravotním postižením - poskytnutí části výtěžku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 409/04/21 
 

- souhlasí s poskytnutím daru - části výtěžku veřejné sbírky "Získání finančních prostředků na úhradu 

nákladů na rehabilitaci Therasuit pro osobu se zdravotním postižením" ve výši 5.350 Kč na úhradu části 

nákladů na rehabilitaci 
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Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

 

 
11. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zasedacích místností 218A+219A a 335A 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 410/04/21 
 

- schvaluje výjimku z počtu oslovených dodavatelů dle čl. VII odst. 3 Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek Karlovarského kraje a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 06/2018 

 

- bere na vědomí nabídku firmy DESIGN 4AVI s.r.o., se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10,  

na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zasedacích místností  

218A + 219A a 335A v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje se sídlem Závodní 353/88, 360 06 

Karlovy Vary, v celkovém finančním objemu 192.390 Kč (včetně DPH) 

 

- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
12. Organizování veřejné služby - prodloužení smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 411/04/21 
 

- schvaluje prodloužení doby trvání smlouvy o organizování veřejné služby do 31. 8. 2023 

 

- ukládá odboru vnitřních záležitostí podat žádost o prodloužení Smlouvy o organizování veřejné služby 

na Úřad práce ČR 

 

- pověřuje vedoucí odboru vnitřních záležitostí podpisem žádosti 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
13. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje a schválení plánu práce 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 412/04/21 
 

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje za období leden - březen 2021 dle návrhu 

 

- schvaluje plán práce komise rozvoje venkova a zemědělství pro rok 2021 dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
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14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 413/04/21 
 

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností 

Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Pos, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

 

 
15. Dodatek č. 28 s GW Train Regio a.s., o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální 

drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 414/04/21 
 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 28 ke smlouvě ev.č.: 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,  

dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě ev.č.: 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s.,  

dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Jana Bureše, DBA, uzavřením a podpisem dodatku č. 28 ke smlouvě 

ev.č.: 366/2009 s dopravcem GW Train Regio a.s., dle návrhu 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

 
16. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Bezpečnostní protismyková úprava  

na mostě ev. č. 00630 – 2 Královské Poříčí“ realizované v roce 2020 z příspěvku z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 415/04/21 
 

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce: „Bezpečnostní protismyková úprava na mostě 

ev. č. 00630 – 2 Královské Poříčí“  realizované v roce 2020 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, pana Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem Závěrečného vyhodnocení akce: 

„Bezpečnostní protismyková úprava na mostě ev. č. 00630 – 2 Královské Poříčí“ realizované v roce 2020 

z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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17. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu - schválení  

XXII. části dílčích projektů do zásobníku 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 416/04/21 
 

- schvaluje - k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné 

výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji 

v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", dle přílohy 1 

 

- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové  

dotace III", dle přílohy 2 

 

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

účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní 

finanční prostředky k financování dílčích projektů 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

 

 
18. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce části budovy na adrese T. G. Masaryka č. p. 3,  

357 33 Loket, mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková 

organizace, a Základní školou Loket, okres Sokolov 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 417/04/21 
 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části budovy na adrese, T. G. Masaryka č.p. 3, 357 33 Loket, 

mezi Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, a Základní 

školou Loket, okres Sokolov, se sídlem T. G. Masaryka 128/2, 357 33 Loket, IČO 70984221,  

dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace, podpisem předmětné smlouvy o výpůjčce, dle předloženého návrhu 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a 

ekonomické Sokolov 

Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 
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19. Zrušení usnesení č. RK  873/11/07 ze dne 22.11.2007 - Bezúplatný převod nemovitostí v majetku 

Karlovarského kraje - pozemkové parcely v k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 418/04/21 
 

- zrušuje usnesení č. RK 873/11/07 ze dne 22.11.2007 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení  

č. ZK 16/01/08 ze dne 24.01.2008 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1  

ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 7001/HA/2008 ze dne 18.03.2008, čímž dojde  

ke zrušení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 7001/HA/2008 (ev. č. 048/2008) 

ze dne 18.03.2008 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku č. 1  

ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 7001/HA/2008 ze dne 18.03.2008 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření 

budoucí smlouvy darovací č. BD 7001/HA/2008 ze dne 18.03.2008 

 

Termín kontroly: 20.09.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
20. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky  

p.č. 941/1, 941/11, 941/12, 924/2, 924/5, 924/6, 924/7 a 924/8 v k.ú. Svatava a pozemky p.p.č. 2001/2, 

2001/3, 2001/5 a 2001/6 v k.ú. Smolné Pece 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 419/04/21 
 

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

p.č. 941/1 o výměře 13961 m2, 941/11 o výměře 909 m2, 941/12 o výměře 2989 m2, 924/2 o výměře  

1407 m2, 924/5 o výměře 454 m2, 924/6 o výměře 576 m2, 924/7 o výměře 12 m2 a 924/8 o výměře 81 m2 

v k.ú. a obci Svatava a pozemků p.p.č. 2001/2 o výměře 7 m2, 2001/3 o výměře 132 m2, 2001/5 o výměře 

25 m2 a 2001/6 o výměře 244 m2 v k.ú. a obci Smolné Pece, a to formou smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.,  

mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 

Hradec Králové, IČO 42196451 (jako převodce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako nabyvatel na straně 

druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodařit  

s majetkem státu pro Lesy ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy ČR 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Cheb - pozemky v k.ú. Cheb, Horní Dvory, Dřenice u Chebu, Dolní Hraničná, Dolní Pelhřimov  

a Podhoří u Chebu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 420/04/21 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3052/1 o výměře 7194 m2  

v k.ú. a obci Cheb, 383/11 o výměře 15679 m2 v k.ú. Horní Dvory a obci Cheb, 761/1 o výměře 19016 m2 

a 758 o výměře 4375 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, vše včetně části stavby silnice č. III/2149  

a pozemky p.p.č. 572/1 o výměře 2326 m2 a 575 o výměře 7111 m2  v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí 

nad Ohří, 710 o výměře 9845 m2, 730 o výměře 3966 m2 a 729 o výměře 4669 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov 

a obci Cheb, 196 o výměře 12167 m2 v k.ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb, 2774 o výměře 1470 m2  

a 2455/4 o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Cheb, vše včetně stavby silnice III/2142 konkrétnímu zájemci 

městu Cheb, 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 

Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 002533979  

(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 vlastnictví města Cheb 

 

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

p.p.č. 3052/1 o výměře 7194 m2 v k.ú. a obci Cheb, 383/11 o výměře 15679 m2 v k.ú. Horní Dvory a obci 

Cheb, 761/1 o výměře 19016 m2 a 758 o výměře 4375 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, vše včetně 

části stavby silnice III/2149 a pozemků p.p.č. 572/1 o výměře 2326 m2 a 575 o výměře 7111 m2  

v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří, 710 o výměře 9845 m2, 730 o výměře 3966 m2  

a 729 o výměře 4669 m2 v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb, 196 o výměře 12167 m2 v k.ú. Podhoří  

u Chebu a obci Cheb, 2774 o výměře 1470 m2 a 2455/4 o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Cheb, vše včetně 

stavby silnice III/2142 konkrétnímu zájemci městu Cheb, 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 Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího  

z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 002533979 (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 vlastnictví města 

Cheb 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu předmětné darovací smlouvy 
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Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Martina Svojtková, ředitelka Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
22. Žádost Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje o poskytnutí individuální dotace  

na rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 421/04/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, IČO 48365513, 

na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 800.000 Kč  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje, 

Patrika Pizingera, pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

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

 

 
23. Vyplacení příspěvků vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů převozu zemřelého 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 422/04/21 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních příspěvků pro vypravitele pohřbu jako refundaci nákladů na převoz 

zemřelého z nemocničního zařízení v jiném kraji v souvislosti s transportem pacientů s onemocněním 

COVID-19 na pokyn Centrálního dispečinku lůžkové péče z důvodů naplněnosti lůžkových kapacit  

v nemocnicích Karlovarského kraje, dle seznamu 

 

- schvaluje uzavření darovacích smluv s vypraviteli pohřbu dle seznamu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem darovacích smluv 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 152/2021 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 90.619,52 Kč  

z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z neinvestiční rezervy na nepředvídané 

výdaje, do rozpočtu běžných výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, 

kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí finančního daru 

pozůstalým/vypravitelům pohřbu na úhradu nákladů za převoz těla zemřelého v důsledku onemocnění 

COVID – 19. 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
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24. Odměna řediteli Císařských lázní, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 423/04/21 
 

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Císařské lázně za druhé pololetí roku 2020  

ve finanční výši dle návrhu 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
25. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Mensa České republiky 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 424/04/21 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 30.000 Kč Mense 

České republiky (IČO 45248591) na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací krajského kola 

soutěže „Logická olympiáda 2021 – Karlovarský kraj“ 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 162/2021 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000 Kč  

v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 

kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt Mensa České republiky  

na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací kola soutěže „Logická olympiáda 2021  

– Karlovarský kraj“ 

 

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

kraje ve výši 30.000 Kč s Mensou České republiky (IČO 45248591), dle návrhu 

 

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

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

 

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

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

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

 

 
26. Projekt Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 425/04/21 
 

- souhlasí se zařazením projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 

do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

- jmenuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, vedoucí projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 
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- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci  

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ Karlovarský kraj 

 

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

na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje 

projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ ve výši 2.197.480,35 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci  

a státního rozpočtu 

 

- souhlasí se zapojením Základní školy Ostrov, příspěvková organizace a Základní školy a střední školy 

Karlovy Vary, příspěvková organizace do projektu Karlovarského kraje „Obědy do škol v Karlovarském 

kraji 2021/2022“ a uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem 

 

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

připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu potravinové  

a materiální pomoci prostřednictvím Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Obědy do škol  

v Karlovarském kraji 2021/2022“ mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi 

vykonávajícími činnost mateřských škol a základních škol uvedenými v návrhu č. 1 dle vzoru  

v návrhu č. 2 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje udělením plné moci Mgr. Monice Havlové, vedoucí odboru 

školství, mládeže a tělovýchovy, pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci přípravy  

a realizace projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“ 

 

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

podpisem smluv o partnerství s finančním příspěvkem a souhlasu zřizovatele pro Základní školu Ostrov, 

příspěvková organizace a Základní školu a střední školu Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

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

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

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

– schválení závazného finančního příslibu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 426/04/21 
 

- souhlasí  

a) se zařazením projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

b) se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 

projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ ve výši 

max. 135.000.000 Kč, tzn. 59,26 % celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 80.000.000 Kč  

a 40,74% výdajů nad rámec dotace, tj. 55.000.000 Kč 
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c) s vlastním spolufinancováním projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku“ ve výši max. 75.000.000 Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných výdajů projektu  

tj. 20.000.000 Kč a výdajů nad rámec dotace ve výši 55.000.000 Kč 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem žádosti o dotaci a dalších 

potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci projektu „Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ podávané na základě vyhlášené 9. výzvy programu 

013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 2016 - 2024 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

- pověřuje odbor řízení projektů řízením projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním 

režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ včetně zajištění doby udržitelnosti 

 

- jmenuje vedoucím projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" 

v Nejdku“ Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů 

 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  

a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku“ ve výši  

max. 135.000.000 Kč, tzn. 59,26 % celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 80.000.000 Kč a 40,74% 

výdajů nad rámec dotace, tj. 55.000.000 Kč 

 

b) vlastní spolufinancování projektu „Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem 

"MATYÁŠ" v Nejdku“ ve výši max. 75.000.000 Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných výdajů projektu  

tj. 20.000.000 Kč a výdajů nad rámec dotace ve výši 55.000.000 Kč 

 

c) pověření hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem žádosti o dotaci a dalších 

potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci projektu „Humanizace sociální služby 

Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku" podávané na základě vyhlášené 9. výzvy programu 

013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny zařízení sociálních služeb 2016 – 2024 

Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
28. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I", druhá průběžná výzva projektu - zrušení 

smlouvy KK02013/2017 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 427/04/21 
 

- souhlasí se zrušením smlouvy KK02013/2017 na základě návrhu žadatele. 

 

- ukládá finančnímu odboru převedení finančních prostředků z vratky na Projekt "Podpora výměny zdrojů 

tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014 - 2020 - Kotlíkové 

dotace I", na účet ministerstva Životního prostředí 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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29. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 – realizace 

výběrového řízení „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 428/04/21 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“, registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 uvedené v důvodové zprávě 

 

- schvaluje realizaci výběrového řízení „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary – vybavení depozitáře“ 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
30. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení 

smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 429/04/21 
 

v postavení rozhodovat dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů ve věcech kraje jako jediný společník obchodní 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Na Vlečce 177,  

360 01 Otovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,  

vložka 1197 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j) 

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

funkce člena představenstva společnosti mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

a Mgr. Davidem Bracháčkem, narozeného xx.xx.xxxx, bytem xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx,  

PSČ xxx xx, jako členem představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena 

představenstva společnosti s tím, že účinnosti tato smlouva o výkonu funkce nabývá dne 07.04.2021 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j) 

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

funkce člena představenstva společnosti mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

a Ing. Martinem Leichterem, MBA, narozeného xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxx, PSČ 

xxx xx, jako členem představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  

dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena 

představenstva společnosti s tím, že účinnosti tato smlouva o výkonu funkce nabývá dne 07.04.2021 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 a § 12 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů a § 59 odstavec 1 písmeno j) 

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

funkce člena představenstva společnosti mezi společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  
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Ing. Pavlem Raškou, narozeného xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, PSČ xxx xx,  

jako členem představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle předloženého znění,  

a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva společnosti  

s tím, že účinnosti tato smlouva o výkonu funkce nabývá dne 07.04.2021 

 

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku 

společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 01 - 02/2021 

 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem zápisu  

o rozhodnutí za jediného společníka ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termín kontroly: 24.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva 

Ing. Pavel Raška, člen představenstva 

Mgr. David Bracháček, člen představenstva  

 

 
31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba  

3. člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 430/04/21 
 

vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804,  

se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, jediného akcionáře - Karlovarského kraje  

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) (dále jen „valná hromada“): 

 

- volí v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. o) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., do funkce  

3. člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s., který bude zastávat zároveň pozici 

generálního ředitele společnosti dnem 01. 05. 2021, a to: 

 

1. MUDr. Josefa Märze 

 

- projednala a schvaluje v souladu s článkem 9 odst. 3 písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice 

a.s., vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s.,  

dle návrhu 

 

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., uzavřít smlouvu o výkonu funkce 3. člena představenstva 

Karlovarské krajské nemocnice, a.s., který bude zastávat zároveň pozici generálního ředitele společnosti 

 

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn člena představenstva 

do obchodního rejstříku 

 

- ukládá odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí 

jediného akcionáře 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Petra Kulhánka, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného 

akcionáře 
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Termín kontroly: 04.10.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
32. Schválení změny objednávky č. 00163-00002/21/ZD ze dne 23. února 2021 - chladících boxů  

pro zemřelé - Nemocnice Cheb 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 431/04/21 
 

- bere na vědomí zdůvodnění představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., k prodloužení termínu 

dodání objednávky č. 00163-00002/21/ZD ze dne 23. února 2021 

 

- schvaluje prodloužení termínu dokončení realizace u objednávky č. 00163-00002/21/ZD  

ze dne 23. února 2021 v případě části týkající se nemocnice Cheb do 31. 5. 2021 

 

Termín kontroly: 20.12.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 

 

 
33. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup traktoru o výkonu motoru 

min. 330 HP“ pro Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 432/04/21 
 

- schvaluje investici – nákup traktoru o výkonu min. 330 HP v hodnotě 178.000 EUR bez DPH  

(215.380 EUR včetně DPH), tj. 4.601.300 Kč bez DPH (5.567.573 Kč včetně DPH), a to do vlastnictví 

příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

 

- schvaluje použití investičního fondu ve výši schválené investice a převod částky 3.800.000 Kč  

z rezervního do investičního fondu 

 

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Nákup traktoru o výkonu motoru 

min. 330 HP“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka č. 1 – Rudolf  

Stárek s.r.o., Povodí 4, 351 34 Třebeň, IČO 29161339, s nabídkovou cenou 178.000 EUR bez DPH,  

(tj. 215.380 EUR včetně DPH) 

 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 330 HP“ dle návrhu 

 

- schvaluje vyloučení účastníka AGRAFA s.r.o., Ležnice 810, 357 31 Horní Slavkov, IČO 48362689,  

ze zadávacího řízení pro nesplnění technických parametrů stanovených zadavatelem v zadávací 

dokumentaci 

 

- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s vyloučením účastníka AGRAFA s.r.o.,  

Ležnice 810, 357 31 Horní Slavkov, IČO 48362689, ze zadávacího řízení 

 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 330 HP“  

po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem Rudolf 

Stárek s.r.o., Povodí 4, 351 34 Třebeň, IČO 29161339, s nabídkovou cenou 178.000 EUR bez DPH,  

(tj. 215.380 EUR včetně DPH) 
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- ukládá řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o., 

Ing. Leošovi Horčičkovi, činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Rudolf 

Stárek s.r.o., Povodí 4, 351 34 Třebeň, IČO 29161339 

 

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem Rudolf Stárek s.r.o., Povodí 4, 351 34 Třebeň, IČO 29161339 

 

Termín kontroly: 26.07.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy 

Cheb, příspěvková organizace 

 

 
34. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 433/04/21 
 

- schvaluje výjimku z Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace panu Tomáši Uhlíkovi, 

dle důvodové zprávy 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství v celkové výši 1.311.184 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

na podporu včelařství dle přílohy č. 2 

 

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

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast životního prostředí, podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství dle návrhu uvedeného  

v příloze č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 18.10.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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35. Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

v roce 2021 a ukončení příjmu žádostí do dotačního programu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 434/04/21 
 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výjimku z Vyhlášení programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, 

poskytnutí a finanční vypořádání dotace městu Loket, dle důvodové zprávy 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2021 ve výši 966 416,92 Kč dle přílohy č. 1 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních 

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

na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2021  

ve výši 966 416,92 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi v roce 2021 dle přílohy č. 2 

 

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

člena zastupitelstva pro oblast životního prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací  

v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu 

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi v roce 2021 dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje ukončení příjmu žádostí do dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi  

z důvodu vyčerpání schválené alokace dotačního programu na rok 2021 

 

Termín kontroly: 06.12.2021 
 

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

 

 
36. Vyhlášení dotačních programů Karlovarského kraje v roce 2021 - 3. část a revokace části 

usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 435/04/21 
 

- schvaluje vyhlášení a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních 

a ambulantních sociálních služeb s připomínkou uvedenou v zápise 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 
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 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

dle předloženého návrhu 

 

 - vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních  

a ambulantních sociálních služeb s připomínkou uvedenou v zápise 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje oblast regionálního rozvoje a projektového řízení k podpisu 

vyhlášení a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace:: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje" 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí k podpisu vyhlášení programu  

a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních 

a ambulantních sociálních služeb 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu 

terénních a ambulantních sociálních služeb 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 

- revokuje část usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 tak, že text 

 

"pověřuje 

náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, transformace 

regionu a příprava pro čerpání Fondu pro spravedlivou transformaci a informačních technologií  

k podpisu vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční 

vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" 

 

se nahrazuje textem 

 

"pověřuje 

člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení k podpisu 

vyhlášení programu a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby 

lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" 

 

a současně v dokumentu Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

a pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace na podporu budování  

a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji se text 

 

"Ing. arch. Vojtěch Franta 

náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, transformace 
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regionu a příprava pro čerpání Fondu pro spravedlivou transformaci a informačních technologií" 

 

nahrazuje textem  

 

"Patrik Pizinger 

člen Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení" 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje a sociálních věcí: 

 zveřejnit vyhlašovaný dotační program a pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního 

programu na elektronické úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu 

elektronických žádostí o dotace 

 zveřejnit informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci 

Dotace a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 

 zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději  

do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
37. Schválení záměru projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ a uzavření 

smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti projektu 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 436/04/21 
 

- schvaluje projektový záměr na vytvoření a financování Agentury pro transformaci Karlovarského kraje 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII.  

odst. 3 spočívající v možnosti zadat předmětnou veřejnou zakázku na služby odborného konzultanta  

za účelem vypracování předběžné studie proveditelnosti přímým oslovením jednoho dodavatele  

a to společnosti AQE advisors, a.s. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a)  

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. arch. Vojtěcha Frantu, k uzavření smlouvy na zajištění zpracování 

předběžné studie proveditelnosti včetně souvisejících konzultací přímým oslovením dodavatele 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje" do výzvy  

k předkládání potencionálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. arch. Vojtěcha Frantu, podpisem žádosti na projekt "Agentura  

pro transformaci Karlovarského kraje" do výzvy k předkládání potencionálních strategických projektů  

v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 



Usnesení z 19. jednání RKK dne 19.04.2021  č. j. KK/713/VZ/21 

 

19.04.2021  Strana 25 (celkem 29) 

 

38. Schválení výjimky z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018,  

na zpracování předběžné studie proveditelnosti záměru projektu „Krajský inkubátor Sokolov“  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 437/04/21 
 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII.  

odst. 3 spočívající v možnosti zadat veřejnou zakázku na služby odborného konzultanta za účelem 

kompletní přípravy všech relevantních podkladů k žádosti na strategický projekt v rámci aktuální výzvy 

Operačního programu spravedlivé transformace přímým oslovením jednoho dodavatele AQE advisors, a.s. 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

- pověřuje vedoucí odboru regionálního rozvoje k uzavření smlouvy na zajištění zpracování předběžné 

studie proveditelnosti přímým oslovením dodavatele 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

 

 
39. Průběžné informace o přípravě Karlovarského kraje na Operační program Spravedlivá 

transformace a přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, vize, priority a cíle transformace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 438/04/21 
 

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

informaci o přípravě Karlovarského kraje na Operační program Spravedlivá transformace a přípravě Plánu 

spravedlivé územní transformace 

 

- bere na vědomí odeslání návrhové „verze 1.0“ Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského 

kraje na Ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že se jedná o verzi, která je následně připomínkovaná  

ze strany dalších aktérů transformace (Platforma pro transformaci regionu, Komise pro transformaci 

regionu, JTF a energetiku a odborů úřadu) a slouží výhradně pro účely ministerstva pro zpracování 

jednotného Plánu spravedlivé územní transformace OP ST 

 

- souhlasí s aktuálním stavem a směrem přípravy na transformaci Karlovarského kraje dle návrhu a ukládá  

odboru řízení projektů pravidelně informovat Radu Karlovarského kraje o dalším vývoji 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
40. Informace o zájmu společností pro navázání spolupráce v rámci přípravy Karlovarského kraje 

na čerpání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 439/04/21 
 

- bere na vědomí informaci o zájmu společností pro navázání spolupráce v rámci přípravy Karlovarského 

kraje na čerpání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace dle návrhu 
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- souhlasí s odesláním sdělení společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Západočeská 

univerzita v Plzni a Iniciativa sklářů a keramiků Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem sdělení pro společnosti Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s., Západočeská univerzita v Plzni a Iniciativa sklářů a keramiků Karlovarského 

kraje 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
41. Schválení záměru projektu "Centrum kompetence lázeňství" a uzavření smlouvy na zpracování 

předběžné studie proveditelnosti  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 440/04/21 
 

- schvaluje projektový záměr na vytvoření a financování projektu "Centrum kompetence lázeňství" 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII.  

odst. 3 spočívající v možnosti zadat předmětnou veřejnou zakázku na služby odborného konzultanta  

za účelem vypracování předběžné studie proveditelnosti přímým oslovením jednoho dodavatele  

a to společnosti AQE advisors, a.s. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a)  

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

- pověřuje vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu k uzavření smlouvy  

na zajištění zpracování předběžné studie proveditelnosti přímým oslovením dodavatele 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Centrum kompetence lázeňství" do výzvy k předkládání 

potencionálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivé transformace 

 

- schvaluje Markétu Monsportovou, uvolněnou členku Zastupitelstva Karlovarského kraje podpisem 

žádosti na projekt "Centrum kompetence lázeňství" do výzvy k předkládání potencionálních strategických 

projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 

 

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

a cestovního ruchu 

 

 
42. Schválení záměru projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní 

kancelář - 4K" a uzavření smlouvy na zpracování předběžné studie proveditelnosti  

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 441/04/21 
 

- schvaluje projektový záměr na vytvoření a financování projektu "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská 

kulturní a kreativní kancelář - 4K" 

 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 "Pravidla  

pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" čl. VIII.  

odst. 3 spočívající v možnosti zadat předmětnou veřejnou zakázku na služby odborného konzultanta  

za účelem vypracování předběžné studie  proveditelnosti přímým oslovením jednoho dodavatele  
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a to společnosti AQE advisors, a.s. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 písm. a)  

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

- pověřuje vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu k uzavření smlouvy  

na zajištění zpracování předběžné studie proveditelnosti přímým oslovením dodavatele 

 

- schvaluje podání žádosti na projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář  

- 4K" do výzvy k předkládání potencionálních strategických projektů v rámci Operačního programu 

Spravedlivé transformace 

 

- pověřuje Markétu Monsportovou, uvolněnou členku Zastupitelstva Karlovarského kraje, podpisem 

žádosti na projekt "Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K" do výzvy  

k předkládání potencionálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá 

transformace 

 

Termín kontroly: 21.06.2021 
 

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

a cestovního ruchu 

 

 
43. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory při vytváření podmínek 

pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci s firmou AQE advisors a.s. 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 442/04/21 
 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování technické podpory při vytváření podmínek 

pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci se společností AQE advisors, a.s., dle návrhu 

 

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 166/2021 - přesun neinvestičních prostředků ve výši ± 1.028.500 Kč  

z neinvestiční rezervy na nepředvídané výdaje rozpočtu Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje do rozpočtu běžných výdajů Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského 

kraje na plnění závazku dle uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností AQE advisors, a.s., 

na podporu implementace Fondu spravedlivé transformace. 

 

- pověřuje Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě  

o poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání z Fondu pro spravedlivou 

transformaci se společností AQE advisors a.s., a to v elektronické verzi 

 

Termín kontroly: 10.05.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 
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44. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací 

všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském 

kraji 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 443/04/21 
 

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

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhlášení programu  

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, 

poskytnutí a finanční vypořádání dotace na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů  

a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji pro rok 2021 dle návrhu 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zmocnění Rady 

Karlovarského kraje k vyhlašování programu včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí  

a finanční vypořádání dotace programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie  

v Karlovarském kraji pro další roky, počínaje rokem 2022 

 

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

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických 

lékařů pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji pro rok 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit uvolněného člena Zastupitelstva 

Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví k podpisu vyhlášení programu včetně pravidel pro příjem  

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů  

pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji pro rok 2021 

 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru investic zveřejnit 

vyhlašovaný dotační program včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního 

vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje vyhlašovaného dotačního programu na elektronické 

úřední desce ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením příjmu elektronických žádostí o dotace, zveřejnit 

informace o vyhlašovaném dotačním programu na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace  

a na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz a zajistit přípravu technologie pro sběr elektronických 

žádostí o dotace ve lhůtě nejpozději do okamžiku zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace 

 

Termín kontroly: 20.12.2021 
 

Zodpovídá: MUDr. Josef März, uvolněný člen zastupitelstva 
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45. Aktuální informace o akci "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 444/04/21 
 

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

informace ve věci akce "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" uvedené v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 07.06.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Petr Kulhánek v. r.   Mgr. Dalibor Blažek v. r.  

               hejtman  náměstek hejtmana              

      Karlovarského kraje 

 

 

 

 


