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USNESENÍ RK/1/1/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  námitku účastníka INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, 

IČ: 27472493 proti úkonům zadavatele a proti rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky 
s názvem "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní 
nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP" 

II.  o d m í t á  
  námitku účastníka INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, 

IČ: 27472493 proti úkonům zadavatele a proti rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky 
s názvem "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní 
nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP", jelikož neshledala důvody 
pro vyhovění 

III. u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

termín:31.03.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/2/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. žádost Evy Preclíkové, vedoucí 1. smíšeného skautského oddílu, Skuhrov nad 

Bělou o poskytnutí finančního daru na účast na týdenním skautském táboře 
v Anglii ve dnech 28. 07. 2018 - 04. 08. 2018. (příloha č. 1) 

 2. žádost Mgr. Petra Jireše, předsedy TJ Spartak Vrchlabí, z.s., o poskytnutí finanční 
podpory Světového poháru v Para-Ski v České republice, který se bude konat 2.- 
4. března 2018 jako generální zkouška MS 2019. (příloha č. 2) 

II.  u k l á d á  
  Bc. Petru Náhlovskému, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, informovat na schůzi 

Rady Královéhradeckého kraje o řešení žádostí v bodech I. 1 a I. 2 tohoto usnesení 
termín:05.03.2018 
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USNESENÍ RK/1/3/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s e   s e z n á m i l a  
  s důvodovou zprávou k bodu "Žádost o odprodej výpočetní techniky" 
II.  s c h v a l u j e  
  odprodej výpočetní techniky včetně příslušenství bývalému členovi Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje xxxxx, za ceny dle znaleckého posudku, který je přílohou 
důvodové zprávy 

III. u k l á d á  
 1. Ing. Martinu Kořínkovi, Ph.D., vedoucímu oddělení informatiky zajistit realizaci 

přijatého usnesení 
termín:28.02.2017 

 2. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat 
kupní smlouvu o odprodeji notebooku včetně příslušenství 
termín:28.02.2017 

 

 
USNESENÍ RK/1/4/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. s rozsahem dopravní obslužnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě na 

území Královéhradeckého kraje na rok 2018 v minimálním rozsahu 18,6 mil. km 
a v maximálním rozsahu 18,9 mil. km 

 2. s rozsahem dopravní obslužnosti ve veřejné drážní osobní dopravě na území 
Královéhradeckého kraje na rok 2018 v minimálním rozsahu 5,4 mil. vlkm 
a v maximálním rozsahu 5,6 mil. vlkm 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit rozsah dopravní obslužnosti na 

území Královéhradeckého kraje pro rok 2018 dle bodu I. usnesení 
III. u k l á d á  
  Mgr. Martinu Červíčkovi, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje předložit 

návrh dle bodu II. tohoto usnesení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/5/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
 1. závěry hodnotící komise dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v rámci 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování právních služeb 
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souvisejících s přípravou a administrací veřejné zakázky pro dlouhodobé zajištění 
dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje veřejnými službami v přepravě 
cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou“, dle důvodové zprávy 

 2. Návrh Smlouvy dle přílohy č. 4 důvodové zprávy 
II.  r o z h o d l a  
 1. o výběru uchazeče, který splnil veškeré požadavky zadavatele a jehož nabídková 

cena byla nejnižší 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, Brno, 
IČ 28360125 
Nabídková cena: 700 000 Kč bez DPH 

 2. o vyloučení uchazeče Havel, Holásek &  Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 
Praha 1, IČ 26454807 z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace 

III. s c h v a l u j e  
  uzavření Smlouvy s vítězným uchazečem dle bodu II., odstavec 1. usnesení 
IV.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat: 
 a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle bodu I. usnesení 

termín:31.01.2018 
 b) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle bodu II. usnesení 

termín:31.01.2018 
 c) Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem dle bodu III. usnesení 

termín:31.01.2018 
 d) Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče dle bodu II. usnesení 

termín:31.01.2018 
 2. Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 

Královéhradeckého kraje, zajistit realizaci přijatého usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/6/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  plán propagace veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji 
II.  s o u h l a s í  
  s plánem propagace veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji 
III. u k l á d á  
  Ing. Tomáši Jurčekovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, 

zajistit realizaci I. etapy opatření pro podporu veřejné dopravy v Královéhradeckém 
kraji dle důvodové zprávy 
termín:31.12.2018 
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USNESENÍ RK/1/7/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    předloženou zprávu 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    mimořádnou vyhlášku k Tarifu IDS IREDO dle důvodové zprávy 
 

 
USNESENÍ RK/1/8/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o v á d í  
  na základě zmocnění Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. ZK/2/41/2016 

následující rozpočtové opatření: 
přijetí státních účelových neinvestičních dotací, zvýšení příjmů a běžných výdajů 
odvětví školství pro rok 2018 dle důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
 1. převod dotací na přímé výdaje na vzdělávání v 1. čtvrtletí r. 2018 školám 

a školským zařízením, zřízeným Královéhradeckým krajem a obcemi v působnosti 
Královéhradeckého kraje, dle důvodové zprávy 

 2. převod dotací soukromým školám a školským zařízením v působnosti 
Královéhradeckého kraje dle výše jejich nároku na dotaci kalkulovaného dle 
aktuálních výkonů a nových finančních normativů pro r. 2018 

III. u k l á d á  
 1. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit převod finančních 

prostředků na účty právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení dle bodu II. 
termín:31.01.2018 

 2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zapracovat 
úpravu do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 
termín:26.03.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/9/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na zapojení nečerpaných finančních prostředků, vyčleněných v rozpočtu kap. 

školství pro r. 2017 na kofinancování a předfinancování evropských projektů, do 
rozpočtu odvětví školství pro rok 2018 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
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 1. zvýšení výdajů kap. 14 – školství pro rok 2018 na financování projektu KAP 
o 1200 tis. Kč v členění: nečerpaná neinvestiční dotace poskytnutá v r. 2017 
MŠMT 700 tis. Kč, běžné výdaje na kofinancování z vlastních prostředků rozpočtu 
kraje 500 tis. Kč za současného zapojení výsledku hospodaření kraje za rok 2017 

 2. zvýšení výdajů kap. 14 – školství pro rok 2018 na kofinancování 
a předfinancování projektu I-KAP o 25 000 tis. Kč v členění: na kofinancování 
kapitálové výdaje 660,00 tis. Kč a běžné výdaje 3 340,00 tis. Kč, na 
předfinancování kapitálové výdaje 13 000,00 tis. Kč a běžné výdaje 8 000,00 tis. 
Kč za současného zapojení výsledku hospodaření kraje za rok 2017 

III. u k l á d á  
  Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje navržené úpravy rozpočtu ke schválení 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/10/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. se zápisem střední školy (IZO 110 028 881) s nejvyšším povoleným počtem 1272 

žáků, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická osoba 
s názvem Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 

 a) se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
Hostovského 910, 549 31 Hronov Vrchlického 538, 549 31 Hronov Zbečník 
356, 549 31 Hronov 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec Náchodská 
285, 549 32 Velké Poříčí Náchodská 542, 549 32 Velké Poříčí Kamenice 144, 
547 01 Náchod 

 b) se zápisem oborů vzdělání:  23-41-M/01 Strojírenství (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 140 žáků a v 1. roč. 60 žáků  23-
52-H/01 Nástrojař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků a v 1. roč. 45 žáků  23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků a v 1. roč. 45 žáků  26-41-M/01 Elektrotechnika (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 140 žáků a v 1. roč. 60 žáků  26-
51-H/01 Elektrikář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků a v 1. roč. 45 žáků  31-57-H/01 Výrobce textilií (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků a v 1. roč. 30 žáků   28-
52-H/01 Chemik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 45 
žáků a v 1. roč. 24 žáků  23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků  82-
41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků  34-52-H/01 
Tiskař na polygrafických strojích (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 60 žáků a v 1. roč. 20 žáků  34-52-L/01 Tiskař na 
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polygrafických strojích (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 60 žáků a v 1. roč. 18 žáků  34-53-H/01 Reprodukční grafik (denní 
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 23 žáků a v 1. roč. 14 žáků  
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 93 žáků a v 1. roč. 36 žáků  66-52-H/01 
Aranžér (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 65 žáků 
a v 1. roč. 22 žáků   69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků a v 1. roč. 24 žáků  82-41-M/05 
Grafický design (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 100 
žáků a v 1. roč. 25 žáků  

 c) se zápisem oborů vzdělání s označením jako dobíhající obory:  63-41-M/01 
Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 136 žáků  64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 34 žáků  64-41-L/51 Podnikání (dálková forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků  68-43-M/01 
Veřejnosprávní činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 136 žáků  

 2. se zápisem domova mládeže (IZO 108 024 296) s nejvyšším povoleným počtem 
176 lůžek, jehož činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Krausova 
215, 549 32 Velké Poříčí Lhota za Červeným Kostelcem 333, 549 41 Červený 
Kostelec  

 3. se zápisem školní jídelny (IZO 110 018 435) s nejvyšším povoleným počtem 350 
stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 
se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Lhota za 
Červeným Kostelcem 333, 549 41 Červený Kostelec 

 4. se zápisem školní jídelny - výdejny (IZO 107 860 406) s nejvyšším povoleným 
počtem 495 stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 
vykonávat právnická osoba s názvem Střední škola průmyslová, textilní 
a polygrafická 
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Krausova 
215, 549 32 Velké Poříčí 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat žádost o zápis škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat 
právnická osoba s názvem Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, do 
rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 dle bodu I. tohoto 
usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 
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USNESENÍ RK/1/11/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. se zápisem střední školy (IZO 110 200 039) s nejvyšším povoleným počtem 1 200 

žáků, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická osoba 
s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola 

 a) se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Riegrova 
1403, 508 01 Hořice Šalounova 2164, 508 01 Hořice Šalounova 919, 508 01 
Hořice Riegrova 900, 508 01 Hořice Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad  
Kotykova alej 128, 507 81 Lázně Bělohrad 

 b) se zápisem oborů vzdělání:  41-41-M/01 Agropodnikání (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků a v 1. roč. 33 žáků   75-
41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 132 žáků a v 1. roč. 33 žáků  79-41-K/81 Gymnázium (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 264 žáků a v 1. roč. 33 žáků  23-
56-H/01 Obráběč kovů (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 102 žáků a v 1. roč. 34 žáků  41-55-H/01 Opravář zemědělských 
strojů (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 150 žáků 
a v 1. roč. 50 žáků  53-41-H/01 Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků a v 1. roč. 30 žáků  41-51-H/01 
Zemědělec - farmář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
69 žáků a v 1. roč. 34 žáků  

 c) se zápisem oborů vzdělání s označením jako dobíhající obory:  63-41-M/02 
Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 150 žáků  78-42-M/05 Přírodovědné lyceum (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků  36-67-H/01 Zedník 
(denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků  64-41-L/51 
Podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 34 žáků  
65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 150 žáků    

 2. se zápisem vyšší odborné školy (IZO 110 029 178) s nejvyšším povoleným počtem 
270 studentů, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná 
škola 

 a) se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Riegrova 
1403, 508 01 Hořice     

 b) se zápisem oborů vzdělání a akreditovaných vzdělávacích programů: 68-43-
N/.. Veřejnosprávní činnost  68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova (denní 
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 170 studentů a v 1. roč. 80 
studentů  68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova (dálková forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 100 studentů a v 1. roč. 60 studentů  
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 3. se zápisem domova mládeže (IZO 102 754 527) s nejvyšším povoleným počtem 
247 lůžek, jehož činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná 
škola 
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Riegrova 
2004, 508 01 Hořice Šalounova 1822, 508 01 Hořice U Lva 569, 507 81 Lázně 
Bělohrad    

 4. se zápisem školní jídelny (IZO 102 754 900) s nejvyšším povoleným počtem 550 
stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná 
škola 
se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Riegrova 
1403, 508 01 Hořice   

 5. se zápisem školní jídelny - výdejny (IZO 181 072 882) s nejvyšším povoleným 
počtem 500 stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 
vykonávat právnická osoba s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední 
škola a vyšší odborná škola  
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Šalounova 
919, 508 01 Hořice U Lva 569, 507 81 Lázně Bělohrad Zámecká 478, 507 81 Lázně 
Bělohrad     

 6. se zápisem školního hospodářství (IZO 000 087 009), jehož činnost bude 
s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická osoba s názvem Zemědělská 
akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola 
se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Jižní 2118, 
508 01 Hořice  

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat právnická 
osoba s názvem Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná 
škola, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 dle bodu I. 
tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/12/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. se zápisem střední školy (IZO 102 266 271) s nejvyšším povoleným počtem 999 

žáků, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická osoba 
s názvem Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod 
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 a) se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Pražská 
931, 547 01 Náchod Raisova 677, 547 01 Náchod Krásnohorské 875, 547 01 
Náchod Raisova 1816, 547 01 Náchod Denisovo nábřeží 673, 547 01 Náchod   

 b) se zápisem oborů vzdělání: 
  23-55-H/01 Klempíř (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 30 žáků a v 1. roč. 30 žáků  36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 255 žáků a v 1. roč. 68 žáků  36-
64-H/01 Tesař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 25 
žáků a v 1. roč. 25 žáků  36-66-H/01 Montér suchých staveb (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 35 žáků a v 1. roč. 12 žáků  36-
67-H/01 Zedník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 107 
žáků a v 1. roč. 46 žáků  36-69-H/01 Pokrývač (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 35 žáků a v 1. roč. 12 žáků  39-41-H/01 Malíř 
a lakýrník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 35 žáků 
a v 1. roč. 12 žáků  63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 240 žáků a v 1. roč. 68 žáků  18-20-M/01 
Informační technologie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 60 žáků a v 1. roč. 15 žáků  

 2. se zápisem domova mládeže (IZO 110 029 232) s nejvyšším povoleným počtem 
163 lůžek, jehož činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 
Náchod 
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Pražská 931, 
547 01 Náchod Raisova 678, 547 01 Náchod    

 3. se zápisem školní jídelny (IZO 110 200 217) s nejvyšším povoleným počtem 900 
stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 
Náchod 
se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Raisova 85, 
547 01 Náchod   

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 
Náchod, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 dle bodu 
I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 
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USNESENÍ RK/1/13/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. se zápisem střední školy (IZO 015 055 663) s nejvyšším povoleným počtem 1170 

žáků, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická osoba 
s názvem Střední škola strojírenská a elektrotechnická 

 a) se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
Kumburská 846, 509 01 Nová Paka  Kumburská 1136, 509 01 Nová Paka J. 
Kocourka 134, 509 01 Nová Paka Krkonošská 265, 543 01 Vrchlabí Horská 
258, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí    

 b) se zápisem oborů vzdělání:  23-43-L/51 Provozní technika (dálková forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. roč. 20 žáků  23-
52-H/01 Nástrojař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
60 žáků a v 1. roč. 20 žáků  23-56-H/01 Obráběč kovů (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. roč. 20 žáků  26-
41-L/01 Mechanik elektrotechnik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 136 žáků a v 1. roč. 34 žáků  26-41-L/52 Provozní 
elektrotechnika (dálková forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
150 žáků a v 1. roč. 50 žáků  26-51-H/01 Elektrikář (denní forma vzdělávání) s 
nejvyšším povoleným počtem 90 žáků a v 1. roč. 30 žáků  26-51-H/02 
Elektrikář - silnoproud (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 90 žáků a v 1. roč. 30 žáků  23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 
(denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků a v 1. roč. 
25 žáků  23-51-H/01 Strojní mechanik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 90 žáků a v 1. roč. 30 žáků  23-51-H/01 Strojní mechanik 
(kombinovaná forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 15 žáků 
a v 1. roč. 15 žáků  23-55-H/02 Karosář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 90 žáků a v 1. roč. 30 žáků   

 c) se zápisem oborů vzdělání s označením jako dobíhající obory:  26-41-M/01 
Elektrotechnika (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
120 žáků  65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 162 žáků  66-51-H/01 Prodavač (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 180 žáků    

 2. se zápisem školní jídelny (IZO 108 008 479) s nejvyšším povoleným počtem 250 
stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola strojírenská a elektrotechnická 
se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Kumburská 
846, 509 01 Nová Paka     
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II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola strojírenská a elektrotechnická, do rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/14/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. se zápisem střední školy (IZO 000 529 681) s nejvyšším povoleným počtem 820 

žáků, jejíž činnost bude s účinností od 1. 7. 2018 vykonávat právnická osoba 
s názvem Střední škola gastronomie a služeb 

 a) se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
Volanovská 243, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov Pražská 131, Horní 
Předměstí, 541 01 Trutnov K Úpě 86, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov  
Úpická 160, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov  Volanovská 217, Horní 
Předměstí, 541 01 Trutnov  Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad 
Metují  Střmenské podhradí 129, 549 57 Teplice nad Metují    

 b) se zápisem oborů vzdělání:  29-53-H/01 Pekař (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků a v 1. roč. 12 žáků  29-54-H/01 
Cukrář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků 
a v 1. roč. 24 žáků   33-56-H/01 Truhlář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 72 žáků a v 1. roč. 24 žáků  36-52-H/01 Instalatér (denní 
forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků a v 1. roč. 24 žáků  
36-64-H/01 Tesař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
72 žáků a v 1. roč. 24 žáků  36-67-H/01 Zedník (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 72 žáků a v 1. roč. 24 žáků  65-41-L/51 
Gastronomie (denní forma vzdělávání nást.) s nejvyšším povoleným počtem 
68 žáků a v 1. roč. 34 žáků  65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma 
vzdělávání nást.) s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků a v 1. roč. 34 žáků  
65-42-M/01 Hotelnictví (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 130 žáků a v 1. roč. 34 žáků  65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 204 žáků a v 1. roč. 68 žáků 

 c) se zápisem oboru vzdělání s označením jako dobíhající obor:  37-42-M/01 
Logistické a finanční služby (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 120 žáků  
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 2. se zápisem domova mládeže (IZO 110 020 146) s nejvyšším povoleným počtem 
120 lůžek, jehož činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb  
se zápisem míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Úpická 160, 
Horní Předměstí, 541 01 Trutnov  Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad 
Metují  Střmenské podhradí 220, 549 57 Teplice nad Metují 

 3. se zápisem školní jídelny (IZO 110 020 138) s nejvyšším povoleným počtem 540 
stravovaných, jejíž činnost bude s účinností od 01.07.2018 vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb se zápisem místa 
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  Volanovská 243, Horní 
Předměstí, 541 01 Trutnov  Střmenské podhradí 220, 549 57 Teplice nad Metují 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat právnická 
osoba s názvem Střední škola gastronomie a služeb, do rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/15/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organice Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, 
Komenského 522 

II.  j m e n u j e  
  s účinností od 01.02.2018 na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 
Mgr. Václav Pavelka 

III. u k l á d á  
  PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit vyhotovení 

jmenovacího dekretu pro ředitele uvedené příspěvkové organizace 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/16/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  žádost Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 o povolení výjimky 
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z nejvyššího počtu žáků ve třídě 1.D oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium na 
31 žáků 

II.  p o v o l u j e  
  výjimku z nejvyššího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium 

J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 ve třídě 1.D oboru vzdělání 79-41-K/41 
Gymnázium na 31 žáků pro školní roky 2017/2018 - 2020/2021  

III. u k l á d á  
  PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, informovat ředitele dotčené 

příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
termín:19.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/17/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  r  e  v  o  k  u  j  e   
    usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1913/2017 ze dne 28. 11. 2017 v bodě II. 

odst. 4. a nahrazuje ho následujícím zněním: 
4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 
1166 
- výmaz oboru vzdělání 65-41-L/01 Gastronomie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 100 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající  
- výmaz oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 136 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 
- výmaz oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 102 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 
- výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání – nást.) s nejvyšším 
povoleným počtem 34 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 
- zápis oboru vzdělání 66-53-H/01 Operátor skladování (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 90 žáků a v 1. ročníku 30 žáků 

 

 
USNESENÍ RK/1/18/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 
 1. Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 
 a) výmaz střední školy (IZO 015 061 507) 
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 b) přesun míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb pod střední 
školu (IZO 000 527 939), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola 
služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (REDIZO 600 011 
712) na adresách: 

 - Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice 
 - č.p. 185, 503 04 Černožice 
 c) přesun domova mládeže (IZO 110 020 987) a místa poskytovaného 

vzdělávání nebo školských služeb na adrese č.p. 185, 503 04 Černožice pod 
právnickou osobu Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec 
Králové, Velká 3 (REDIZO 600 011 712) 

 d) přesun oborů vzdělání pod střední školu (IZO 000 527 939), jejíž činnost
vykonává právnická osoba Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, 
Hradec Králové, Velká 3 (REDIZO 600 011 712): 

 - 29-53-H/01 Pekař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 60 žáků 

 - 29-54-H/01 Cukrář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 80 žáků 

 e) výmaz oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) 
a přesun 12 žáků z nejvyššího povoleného počtu 34 žáků pod střední školu 
(IZO 000 527 939), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola 
služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 (REDIZO 600 011 
712) 

 f) výmaz oborů vzdělání: 
 - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 0 žáků 
 - 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 

počtem 60 žáků 
 - 65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků 
 2. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
 a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy (IZO 000 527 939) ze 

1450 na 1810 (přesun 360 žáků ze střední školy IZO 015 061 507) 
 b) zápis míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

(IZO 000 527 939): 
 - Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice 
 - č.p. 185, 503 04 Černožice 
 c) zápis oborů vzdělání: 
 - 29-53-H/01 Pekař (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 

počtem 60 žáků a v 1. ročníku 30 žáků (přesun ze střední školy IZO 015 
061 507) 

 - 29-54-H/01 Cukrář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 80 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 015 
061 507) 
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 d) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oborů vzdělání: 
 - 65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) ze 222 na 204 žáků 

a v 1. ročníku ze 74 na 68 žáků 
 - 66-51-H/01 Prodavač (denní forma vzdělávání) ze 315 na 102 žáků 

a v 1. ročníku ze 102 na 34 žáků 
 - 69-41-L/01 Kosmetické služby (denní forma vzdělávání) ze 240 na 136 

žáků a v 1. ročníku ze 60 na 34 žáků 
 - 69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání) ze 312 na 204 žáků 

a v 1. ročníku ze 102 na 68 žáků 
 e) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 64-41-L/51 

Podnikání (denní forma vzdělávání) ze 68 na 80 žáků (přesun ze střední školy 
IZO 015 061 507) 

 f) výmaz oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a označení oboru vzdělání 
v rejstříku škol a školských zařízení jako dobíhající 

 g) zápis domova mládeže (IZO 110 020 987) s nejvyšším povoleným počtem 36 
lůžek, jehož činnost vykonává Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. 
Govorova 110 (REDIZO 600 011 607) 

 h) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u domova 
mládeže (IZO 110 020 987) na adrese č.p. 185, 503 04 Černožice 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/19/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 
 1. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 
 a) výmaz střední školy (IZO 062 690 159) 
 b) přesun místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 

Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov pod střední školu (IZO 062 690 221), 
jejíž činnost vykonává právnická osoba Gymnázium, Nový Bydžov, 
Komenského 77 (REDIZO 600 011 682) 

 c) přesun vyšší odborné školy (IZO 150 008 716) a místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb na adrese Jana Maláta 1869, 504 01 Nový 
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Bydžov pod právnickou osobu Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 
(REDIZO 600 011 682) 

 d) přesun domova mládeže (IZO 102 754 438) a místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb na adrese Jos. Jungmanna 1544, 504 01 
Nový Bydžov pod právnickou osobu Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 
77 (REDIZO 600 011 682) 

 e) přesun školní jídelny - výdejny (IZO 181 071 070) a místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb na adrese Jana Maláta 1872, 504 01 Nový 
Bydžov pod právnickou osobu Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 
(REDIZO 600 011 682) 

 f) přesun oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní forma 
vzdělávání) a snížení nejvyššího povoleného počtu žáků z 240 na 136 pod 
střední školu (IZO 062 690 221), jejíž činnost vykonává právnická osoba 
Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 (REDIZO 600 011 682) 

 g) přesun oborů vzdělání vyšší odborné školy pod vyšší odbornou školu (IZO 
150 008 716), jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba Gymnázium, 
Nový Bydžov, Komenského 77 (REDIZO 600 011 682) 

 - 63-41-N/22 Účetnictví a daně (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 90 studentů 

 - 63-41-N/22 Účetnictví a daně (kombinovaná forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 70 studentů 

 h) výmaz oboru vzdělání: 
 - 63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 150 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol 
a školských zařízení jako dobíhající 

 2. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 
 a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy (IZO 062 690 221) 

z 330 na 602 (přesun 272 žáků ze střední školy IZO 062 690 159) 
 b) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

(IZO 062 690 221) na adrese Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov 
 c) zápis oboru vzdělání střední školy 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (denní 

forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků a v 1. ročníku 34 
žáků (přesun ze střední školy IZO 062 690 159) 

 d) zápis vyšší odborné školy (IZO 150 008 716) s nejvyšším povoleným počtem 
160 studentů a místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na 
adrese Jana Maláta 1869, 504 01 Nový Bydžov 

 e) zápis oborů vzdělání vyšší odborné školy: 
 - 63-41-N/22 Účetnictví a daně (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 90 studentů a v 1. ročníku 40 studentů 
 - 63-41-N/22 Účetnictví a daně (kombinovaná forma vzdělávání) 

s nejvyšším povoleným počtem 70 studentů a v 1. ročníku 40 studentů 
 f) zápis domova mládeže (IZO 102 754 438) s nejvyšším povoleným počtem 74 

lůžek a místem poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 
Jos. Jungmanna 1544, 504 01 Nový Bydžov 
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 g) zápis školní jídelny - výdejny (IZO 181 071 070) s nejvyšším povoleným 
počtem 150 stravovaných a místem poskytovaného vzdělávání nebo 
školských služeb na adrese Jana Maláta 1872, 504 01 Nový Bydžov 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/20/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 7. 2018 

 1. Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové 
Město nad Metují, Školní 1377 

  a) výmaz střední školy (IZO 107 860 244) 

  b) přesun míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb pod střední školu 
(IZO 102 730 148), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola a Základní 
škola, Nové Město nad Metují (REDIZO 600 024 211) na adresách: 

   - Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - T. G. Masaryka 426, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - T. G. Masaryka 407, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Nádražní 158, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Staré náměstí 51, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

  c) výmaz domova mládeže (IZO 110 035 658) a přesun místa poskytovaného 
vzdělávání nebo školských služeb na adrese Československé armády 428, 549 01 
Nové Město nad Metují pod právnickou osobu Střední škola a Základní škola, Nové 
Město nad Metují (REDIZO 600 024 211) 

  d) výmaz školní jídelny (IZO 110 035 976) a přesun místa poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb na adrese Československé armády 428, 549 01 Nové Město 
nad Metují pod právnickou osobu Střední škola a Základní škola, Nové Město nad 
Metují (REDIZO 600 024 211) 

  e) přesun oborů vzdělání pod střední školu (IZO 102 730 148), jejíž činnost vykonává 
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují (REDIZO 600 024 211): 
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   - 23-41-M/01 Strojírenství (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 120 žáků 

   - 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 108 žáků 

   - 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 48 žáků 

   - 23-51-H/01 Strojní mechanik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 90 žáků 

   - 23-55-H/02 Karosář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků 

   - 23-56-H/01 Obráběč kovů (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 48 žáků 

   - 69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků 

   - 18-20-M/01 Informační technologie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 120 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol 
a školských zařízení jako dobíhající 

  f) výmaz oborů vzdělání: 

   - 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 148 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol 
a školských zařízení jako dobíhající 

   - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 30 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol 
a školských zařízení jako dobíhající 

   - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku 
škol a školských zařízení jako dobíhající 

   - 29-54-H/01 Cukrář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 45 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 

   - 33-56-H/01 Truhlář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
70 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení jako 
dobíhající 

   - 65-41-L/01 Gastronomie (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 120 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 

   - 65-51-H/01 Kuchař - číšník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 90 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 
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   - 78-42-M/01 Technické lyceum (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 120 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol 
a školských zařízení jako dobíhající 

   - 64-41-L/51 Podnikání (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 34 žáků a označení oboru vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení 
jako dobíhající 

 2. Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 

  a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy (IZO 102 730 148) ze 600 
na 1400 (přesun 800 žáků ze střední školy IZO 107 860 244) 

  b) zápis míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb pod střední školu (IZO 
102 730 148) na adresách: 

   - Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - T. G. Masaryka 426, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - T. G. Masaryka 407, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Nádražní 158, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují 

   - Staré náměstí 51, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

  c) zvýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek u domova mládeže (IZO 110 021 274) z 
252 na 342 (přesun 90 lůžek z domova mládeže IZO 110 035 658) 

  d) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 
Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují pod domov mládeže 
(IZO 110 021 274), jehož činnost vykonává právnická osoba Střední škola 
a Základní škola, Nové Město nad Metují (REDIZO 600 024 211) 

  e) zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných u školní jídelny (IZO 110 013 
565) ze 600 na 1100 (přesun 500 stravovaných ze školní jídelny IZO 110 035 976) 

  f) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 
Československé armády 428, 549 01 Nové Město nad Metují pod školní jídelnu 
(IZO 110 013 565), jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední škola a Základní 
škola, Nové Město nad Metují (REDIZO 600 024 211) 

  g) zápis oborů vzdělání pod střední školu (IZO 102 730 148): 

   - 23-41-M/01 Strojírenství (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 120 žáků a v 1. ročníku snížení ze 60 na 34 žáků (přesun ze střední 
školy IZO 107 860 244) 

   - 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 108 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy 
IZO 107 860 244) 

   - 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 48 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 
107 860 244) 
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   - 23-51-H/01 Strojní mechanik (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 90 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 107 860 
244) 

   - 23-55-H/02 Karosář (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 107 860 244) 

   - 23-56-H/01 Obráběč kovů (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 48 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 107 860 
244) 

   - 69-51-H/01 Kadeřník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 
90 žáků a v 1. ročníku 34 žáků (přesun ze střední školy IZO 107 860 244) 

  h) výmaz oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 69 žáků a přesun pod střední školu, jejíž činnost 
bude vykonávat Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola 
(IČ 06 668 364) 

II.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 
podepsat žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 

   termín: 28.02.2018  
  

 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, 
zajistit veškeré další náležitosti v souladu se školským zákonem 

   termín: 29.06.2018  
  

 

 

 
USNESENÍ RK/1/21/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 
 1. Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158 
 a) výmaz střední školy (IZO 060 153 334) 
 b) přesun místa poskytovaného vzdělávání na adrese Malé náměstí 158, 

Střední Předměstí, 541 01 Trutnov pod střední školu (IZO 110 010 264), jejíž 
činnost vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 (REDIZO 600 019 
829) 

 c) přesun oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma 
vzdělávání) a snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ze 270 na 240 a v 
1. roč. ze 75 na 68 pod střední školu (IZO 110 010 264), jejíž činnost 
vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 (REDIZO 600 019 829) 
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 2. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, 
Procházkova 303 

 a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy (IZO 110 010 264) 
z 350 na 620 (přesun 270 žáků ze střední školy IZO 060 153 334) 

 b) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 
(IZO 110 010 264) na adrese Malé náměstí 158, Střední Předměstí, 541 01 
Trutnov 

 c) zápis oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 240 žáků a v 1. ročníku 68 žáků 
(přesun ze střední školy IZO 060 153 334) 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/22/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
I. s o u h l a s í  
  se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 
 1. Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 
 a) výmaz střední školy (IZO 108 026 736) 
 b) přesun místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese 

Horská 309, 543 71 Hostinné pod střední školu (IZO 060 153 245), jejíž 
činnost vykonává právnická osoba Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 
(REDIZO 600 012 891) 

 c) přesun školní jídelny (IZO 110 200 152) a místa poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb na adrese Horská 309, 543 71 Hostinné pod 
právnickou osobu Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 (REDIZO 600 012 
891) 

 d) přesun oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání) 
s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků pod střední školu (IZO 060 153 
245), jejíž činnost vykonává právnická osoba Gymnázium, Vrchlabí, 
Komenského 586 (REDIZO 600 012 891) 

 e) přesun nejvyššího povoleného počtu 250 žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium (denní forma vzdělávání) pod střední školu (IZO 060 153 245), 
jejíž činnost vykonává právnická osoba Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 
586 (REDIZO 600 012 891) 
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 2. Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 
 a) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy (IZO 060 153 245) 

z 396 na 766 (přesun 370 žáků ze střední školy IZO 108 026 736) 
 b) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u střední školy 

(IZO 060 153 245) na adrese Horská 309, 543 71 Hostinné 
 c) zápis školní jídelny (IZO 110 200 152) s nejvyšším povoleným počtem 1100 

stravovaných, jejíž činnost vykonává Gymnázium a Střední odborná škola, 
Hostinné, Horská 309 (REDIZO 600 013 014) 

 d) zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní jídelny 
(IZO 110 200 152) na adrese Horská 309, 543 71 Hostinné 

 e) zápis oborů vzdělání: 
 - 75-41-M/01 Sociální činnost (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 

povoleným počtem 120 žáků a v 1. ročníku 30 žáků (přesun ze střední 
školy IZO 108 026 736) 

 - 53-41-H/01 Ošetřovatel (denní forma vzdělávání) s nejvyšším povoleným 
počtem 102 žáků a v 1. ročníku 34 žáků 

 f) zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-41-K/81 
Gymnázium (denní forma vzdělávání) z 264 na 514 žáků a v 1. ročníku z 33 
na 65 (přesun ze střední školy IZO 108 026 736) 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/23/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  zvýšení platového tarifu postupem do vyššího platového stupně ředitelům škol 

a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem v roce 2018 dle důvodové 
zprávy 
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USNESENÍ RK/1/24/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s t a n o v u j e  
  plat ředitelce Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, 

Choustníkovo Hradiště 161 paní Mgr. Heleně Durstové s účinností od 01.01.2018 dle 
přílohy důvodové zprávy 

II.  u k l á d á  
  PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit vyhotovení a předání 

platového výměru ředitelce příspěvkové organizace dle přijatého usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/25/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  se zápisem změn v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.07.2018 

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice 
zápis oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník (denní forma vzdělávání) s nejvyšším 
povoleným počtem 75 žáků a v 1. ročníku 25 žáků 

II.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
01.07.2018 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2018 

 2. PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 
náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/26/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  žádost právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení s názvem 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Královéhradeckého kraje o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

II.  s o u h l a s í  
  se zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.02.2018 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
Královéhradeckého kraje 
zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u pedagogicko-
psychologické poradny na adrese: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 



Usnesení z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje 

konané dne 09. 01. 2017 
 

24 

III. u k l á d á  
  PaedDr. Markétě Stuchlíkové, vedoucí odboru školství, zajistit veškeré další 

náležitosti v souladu se školským zákonem 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/27/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit dodatky zřizovacích listin 

příspěvkových organizací: 
 1. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola služeb, 

obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 
 2. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Nový Bydžov, 

Komenského 77 
 3. dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola a Základní 

škola, Nové Město nad Metují 
 4. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola 

zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303  
 5. dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Vrchlabí, 

Komenského 586 
 6. dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Broumov, 

Kladská 164 
dle důvodové zprávy 

II.  u k l á d á  
  Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Zastupitelstvu Královéhradeckého 
kraje ke schválení 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/28/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  hodnotící komisi pro dotační program v oblasti Volnočasových aktivit Regionální 

soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji ve složení: 
Mgr. Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana 
Ing. Vladimír Derner - náměstek hejtmana 
Mgr. Edita Vaňková - předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost 
Mgr. Svatava Odlová - vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání 
Mgr. Martina Svatoňová - referentka oddělení primárního a zájmového vzdělávání 
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USNESENÍ RK/1/29/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  poskytnutí finančních darů 3 školám z rozpočtu odboru školství kapitoly 14 za 

nejvyšší počet úspěšných řešitelů žákovské soutěže v rámci projektu KPBI: 
1. Základní škole a Mateřské škole, Dolní Branná, okres Trutnov, ve výši 11 500 Kč 
(první místo) 
2. Základní škole Dukelských bojovníků a Mateřské škole, Dubenec, ve výši 10 000 Kč  
3. Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18, ve výši 10 000 Kč 

II.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

darovací smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:28.02.2017 

 

 
USNESENÍ RK/1/30/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit s účinností od 01.07.2018 zřizovací 

listiny příspěvkových organizací: 
 1. Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola 
 2. Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 
 3. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod 
 4. Střední škola gastronomie a služeb 
 5. Střední škola strojírenská a elektrotechnická 

dle příloh důvodové zprávy 
II.  s c h v a l u j e  
  závazek: 
 1. jmenovat za zřizovatele člena školské rady, která bude zřízena při střední škole, 

jejíž činnost bude vykonávat Střední škola gastronomie a služeb, na návrh města 
Teplice nad Metují 

 2. jmenovat jednoho ze dvou členů konkursní komise pro konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední 
škola gastronomie a služeb určených zřizovatelem na návrh města Teplice nad 
Metují 

 3. předložit Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení dodatek zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, z něhož bude 
vyplývat, že teoretická výuka gastronomických oborů bude probíhat výhradně 
v Teplicích nad Metují, nejdříve však poté, co v Trutnově dokončí vzdělávání žáci 
oboru vzdělání 65-51-H/01Kuchař – číšník 
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III. u k l á d á  
  Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

zřizovací listiny příspěvkových organizací dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje ke schválení 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/31/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  písemnou zprávu o hodnocení a posouzení nabídky k veřejné zakázce: Modernizace 

dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III, 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, zadané v režimu jednací řízení bez 
uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

II.  r o z h o d l a  
  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o výběru 

nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky: Modernizace dílenského areálu SŠTŘ 
Nový Bydžov – Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III a to uchazeče IN SPACE 
s.r.o., Letňanská 68/11, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 05529581, s nabídkovou cenou 
219 000,00 Kč bez DPH (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy) 

III. s c h v a l u j e  
  uzavření Kupní smlouvy (ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy) s uchazečem, 

který předložil nejvýhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky Modernizace 
dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III, 
dle bodu II. tohoto usnesení 

IV.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat 
 a) Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky dle bodu II. tohoto usnesení 

termín:31.01.2018 
 b) Smlouvu s vybraným uchazečem dle bodu III. tohoto usnesení 

termín:01.03.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/32/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Zkvalitnění 

praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – dodávka vybavení II – konvenční frézka III, 
ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 



Usnesení z 1. schůze Rady Královéhradeckého kraje 

konané dne 09. 01. 2017 
 

27 

II.  r o z h o d l a  
  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o výběru 

účastníka k uzavření kupní smlouvy v rámci veřejné zakázky s názvem: Zkvalitnění 
praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – dodávka vybavení II – konvenční frézka III 
a to uchazeče BOUKAL s.r.o., IČO 042 29 282, se sídlem Partyzánská 108, 436 03 
Litvínov Chudeřín, s nabídkovou cenou 627 049,20 Kč bez DPH (dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy) 

III. s c h v a l u j e  
  uzavření kupní smlouvy (ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy) s uchazečem, 

který předložil vítěznou nabídku v rámci veřejné zakázky: Zkvalitnění praktického 
vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – dodávka vybavení II – konvenční frézka III, dle bodu II. 
tohoto usnesení 

IV.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat:  
 1. Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek dle bodu I. tohoto usnesení 

termín:31.01.2018 
 2. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky dle bodu II. tohoto usnesení 

termín:31.01.2018 
 3. Smlouvu s vybraným uchazečem dle bodu III. tohoto usnesení 

termín:30.04.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/33/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem 

„Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka –
dodávka technického vybavení – gastrotechnologie II“, dle důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
  1) vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického vybavení –
gastrotechnologie II“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 
sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 
2) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zkvalitnění vzdělávací 
infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického 
vybavení – gastrotechnologie II“ ve znění dle příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy 

III. p o v ě ř u j e  
  Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého 

kraje;  
výkonem zadavatelských činností pro veřejnou zakázku s názvem „Zkvalitnění 
vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - dodávka 
technického vybavení – gastrotechnologie II“ 
termín:31.05.2018 
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IV.  j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení: 
a) PaedDr. Markéta Stuchlíková 
b) Veronika Janderová 
c) Mgr. Petr Jaroš  
d) Ing. Jindřich Outlý 
e) JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. 
Seznam náhradníků: 
f) Mgr. Petr Ježek 
g) Ing. Jiří Strnad 
h) Mgr. Jiří Morávek 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního 
operačního programu. 

V. u k l á d á  
  JUDr. Bc. Lukáši Korychovi, řediteli Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové 

organizace, zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III. tohoto usnesení 
termín:31.05.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/34/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání 

VOŠ a SZŠ Hradec králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 
učeben zubních techniků – laboratorní stoly" 

II.  s c h v a l u j e  
 1. vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ 

a SZŠ Hradec králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 
učeben zubních techniků – laboratorní stoly" formou otevřeného nadlimitního 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

 2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Zlepšení infrastruktury pro 
vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec králové – rekonstrukce počítačové sítě 
a modernizace odborných učeben zubních techniků – laboratorní stoly" ve znění 
dle příloh důvodové zprávy 

III. j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu II.1 tohoto usnesení ve složení: 
a) zástupce KU KHK (OINV) Ing. Libor Žilka 
b) zástupce KU KHK (OŠ) Dana Třísková 
c) zástupce uživatele (p.o.) Mg. Jiří Chrz 
d) zastupitel KHK Mgr. Václav Řehoř 
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e) zastupitel KHK Ing. Ruml Otakar 
Seznam náhradníků: 
a) zástupce uživatele (p.o.) PaedDr. Soňa Lamichová 
b) zástupce KU KHK (OINV) Ing. Roman Kosař 
c) zastupitel KHK Ing. Dana Kracíková 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami IROP 

IV.  u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

termín:28.02.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/35/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh zrušení veřejné zakázky s názvem „Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ 

a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 
učeben zubních techniků – nábytek II.“ dle důvodové zprávy 

II.  r o z h o d l a  
  o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zlepšení infrastruktury pro 

vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace 
odborných učeben zubních techniků – nábytek II.“ dle ustanovení § 127 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jelikož nebyly 
ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky 

III. u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

termín:31.01.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/36/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  použití fondu investic Hvězdárny v Úpici na dofinancování investiční akce hrazené 

z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje "Oprava kopule 
a dalekohledu" v částce 20.587,- Kč 

II.  u k l á d á  
  Mgr. Kateřině Churtajevě, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovat 

ředitele příspěvkové organizace o přijatém usnesení 
termín:31.01.2018 
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USNESENÍ RK/1/37/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  rozbor podílu obcí na financování sociálních služeb 
II.  u k l á d á  
  Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, 
 1. zahájit realizaci opatření v rámci dotačních řízení vůči obcím, které mají nízký 

podíl na krytí vyrovnávací platby sociálních služeb již v průběhu dotačních řízení 
roku 2018 
termín:02.02.2018 

 2. zpracovat materiál pro širokou veřejnost a obce, projednat celou problematiku 
s představiteli a obcí s pověřeným obecním úřadem a vysvětlit postupy 
Královéhradeckého kraje 
termín:29.06.2018 

 3. zapracovat opatření do metodiky realizace vyrovnávací platby 
v Královéhradeckém kraji 
termín:29.06.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/38/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. převod finančních prostředků ve výši 180 000,-- Kč z rezervního do investičního 

fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov 
 2. plán investic a oprav na rok 2018 včetně tvorby a použití rezervního 

a investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov v roce 
2018 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 

II.  u k l á d á  
  Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, informovat ředitele 

příspěvkové organizace Domov pro seniory Pilníkov o přijatém usnesení   
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/39/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  vyřazení a likvidaci opotřebeného majetku Královéhradeckého kraje, předaného 

k hospodaření příspěvkové organizaci Domov U Biřičky dle důvodové zprávy a příloh 
č. 1 – 5 
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II.  u k l á d á  
  Ing. Mgr. Jiřímu Vitvarovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, zajistit prostřednictvím 

Ing. Daniely Luskové, MPA, ředitelky PO, vyřazení a likvidaci majetku uvedeného 
v důvodové zprávě 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/40/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 

3 500 000,-- Kč z nerozdělené rezervy FRR odvětví sociálních věcí do kapitálových 
výdajů kap. 28 v souvislosti s nákupem pozemků a staveb pro potřebu příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Vrchlabí dle důvodové zprávy 

II.  u k l á d á  
  Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

materiál ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/41/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  mimořádnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého 

kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb 2018 – 2020 ve 
znění přílohy č. 1 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit: 
 1. mimořádnou aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje 2018 až 2020 - Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb 2018 – 2020 ve znění přílohy č. 1 

 2. uzavření dodatků Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních 
služeb v Královéhradeckém kraji ve znění přílohy č. 2 

III. u k l á d á  
  Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

materiál ke schválení na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 
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USNESENÍ RK/1/42/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. podání nové aktualizované žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci 

mimořádného dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro kraje 
a Hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb, ve 
výši 1 016 324 tis. Kč. Na základě této žádosti bude částka přidělená ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí začleněna do rozpočtu Královéhradeckého 
kraje, do kapitoly 28 

 2. aktualizovaný předpokládaný požadavek na výše dotací pro roky 2019 a 2020 dle 
přílohy č. 1 

II.  u k l á d á  
  Ing. Vladimíru Dernerovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit 

realizaci přijatého usnesení 
termín:15.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/43/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  zprávu o činnosti Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje dle 

důvodové zprávy 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje vzít na vědomí zprávu o činnosti 

Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje dle důvodové zprávy 
 

 
USNESENÍ RK/1/44/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o stavu projektu „Nemocniční informační systém Královéhradeckého 

kraje“ schváleného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, oblast 
podpory 3. 2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systému IKT, dle důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
 1. přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem „Nemocniční 

informační systém Královéhradeckého kraje – HW infrastruktura“ 
 2. přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem „Nemocniční 

informační systém Královéhradeckého kraje – koncová HW zařízení“ 
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 3. uvolnění 100 000 Kč na organizaci veřejných zakázek dle bodu II. 1 a II. 2 jako 
neinvestiční účelově vázaný příspěvek z finančních prostředků určených na řízení 
projektů z rozpočtu kapitoly 21. 

III. p o v ě ř u j e  
 1. Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého 

kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové přípravou zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje – HW infrastruktura“ 
termín:31.12.2018 

 2. Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého 
kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové přípravou zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje – koncová HW zařízení“ 
termín:31.12.2018 

IV.  u k l á d á  
 1. JUDr. Bc. Lukáši Korychovi, řediteli Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové 

organizace 
 a) zajistit realizaci usnesení dle bodu III. 1 a III. 2 tohoto usnesení 

termín:31.12.2018 
 b) uzavřít specifikaci dle bodu II. 3 tohoto usnesení 

termín:31.01.2018 
 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic:  

zajistit realizaci usnesení dle bodu II. 3 tohoto usnesení 
termín:15.02.2018 

 3. Ing. Ludmile Bášové, vedoucí odboru zdravotnictví: 
uzavřít specifikaci dle bodu II. 3 tohoto usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/45/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na zapojení nečerpaných prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

kapitoly 15 - zdravotnictví z roku 2017 do roku 2018 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit zapojení výsledku hospodaření 

Královéhradeckého kraje za rok 2017 ve výši 20 155,50 tis. Kč do rozpočtu 
Královéhradeckého kraje kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2018 dle důvodové zprávy 

III. u k l á d á  
  Ing. Aleši Cabicarovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje, předložit 

materiál ke schválení na nejbližší jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 
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USNESENÍ RK/1/46/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    námitky stěžovatele C SYSTEM CZ a.s., IČO 276 75 645, se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 

Židenice, 636 00 Brno, proti zadávacím podmínkám a proti vysvětlení zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení veřejné zakázky Nemocniční informační systém 
Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory, evidenční číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek Z2017-005540 (dále jen „veřejná zakázka“), dle důvodové zprávy 

II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů o odmítnutí námitek stěžovatele dle bodu I. tohoto usnesení 
III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat 
Rozhodnutí zadavatele o námitkách 

   termín: 11.01.2018  
  

 

 2. JUDr. Bc. Lukáši Korychovi, řediteli Centra investic, rozvoje a inovací, jako zástupci 
zadavatele, zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu II. tohoto usnesení. 

   termín: 11.01.2018  
  

 

 

 
USNESENÍ RK/1/47/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na navýšení rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství na rok 2018 

k pokrytí nevyčerpaných dotací z roku 2017 na rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury a sanaci starých ekologických zátěží dle důvodové zprávy 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 1. převod nevyčerpaných finančních prostředků kapitoly 02 – životní prostředí 

a zemědělství v roce 2017 schválených k pokrytí dotací z programu „Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ 
a k sanaci starých ekologických zátěží dle vodního zákona na rok 2018 

 2. zvýšení rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 2018 – 
vodohospodářské akce dle vodního zákona o částku 19.388.727 Kč za 
současného zvýšení zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje 
roku 2017 o stejnou částku dle přílohy č. 1 usnesení 

 3. zvýšení rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 2018 – 
investiční transfery obcím o částku 15.437.752 Kč za současného zvýšení 
zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého kraje roku 2017 o stejnou 
částku dle přílohy č. 1 usnesení 
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 4. zvýšení rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 2018 – 
vodohospodářské akce dle vodního zákona – neinvestiční dotace o částku 
2.500.000 Kč za současného zvýšení zapojení výsledku hospodaření 
Královéhradeckého kraje roku 2017 o stejnou částku dle přílohy č. 1 usnesení 

 5. zvýšení rozpočtu kapitoly 02 – životní prostředí a zemědělství v roce 2018 – 
vodohospodářské akce dle vodního zákona – investiční dotace o částku 315.205 
Kč za současného zvýšení zapojení výsledku hospodaření Královéhradeckého 
kraje roku 2017 o stejnou částku dle přílohy č. 1 usnesení 

III. u k l á d á  
  Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, předložit materiál ke 

schválení na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/48/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit změnu č. 48/2018 Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje dle přílohy důvodové zprávy 
II.  u k l á d á  
  Bc. Karlu Klímovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, předložit materiál ke 

schválení na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/49/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 

odvolání  
Ing. Aleše Cabicara 
Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka 
Ing. Martina Jiránka 
z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 

 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
volbu 
Ing. Milana Sommera 
Ing. Jindřicha Outlého 
Josefa Dvořáka 
do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 
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II.  u k l á d á  
  Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje 

předložit návrh na změnu personálního obsazení Výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/50/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  žádosti o provedení podstatné změny projektů podpořených v rámci dotačního 

programu 16OPK02 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
v Královéhradeckém kraji, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
  uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace zpracovaných na základě žádostí 

o provedení podstatné změny v rámci dotačního programu 16OPK02 Snížení emisí 
z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji, dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy 

III. u k l á d á  
  Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, podepsat Dodatky ke 

Smlouvám v souladu s přijatým usnesením na základě pověření. 
termín:28.02.2017 

 

 
USNESENÍ RK/1/51/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně vzniklé při realizaci 

projektů v rámci dotačního programu 16OPK02 - Snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace, dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
 1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě podané žádosti dle 

bodu I tohoto usnesení panu xxxxx, číslo projektu 16OPK02-0057, ve výši 100 % 
vyměřeného odvodu, tj. 5 250 Kč 

 2. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě podané žádosti dle 
bodu I tohoto usnesení panu xxxxx, číslo projektu 16OPK02-0148, ve výši 100 % 
vyměřeného odvodu, tj. 5 225 Kč 

 3. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě podané žádosti dle 
bodu I tohoto usnesení panu xxxxx, číslo projektu 16OPK02-0328, ve výši 100 % 
vyměřeného odvodu, tj. 5 250 Kč a s tím související snížení výše dotace ze 112 
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500 Kč (75 % za kotel kombinovaný) na 105 000 Kč (70 % za kotel spalující 
výhradně uhlí) 

 4. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě podané žádosti dle 
bodu I tohoto usnesení paní xxxxx, číslo projektu 16OPK02-0622, ve výši 100 % 
vyměřeného odvodu, tj. 5 250 Kč 

 5. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně na základě podané žádosti dle 
bodu I tohoto usnesení panu xxxxx, číslo projektu 16OPK02-0809, ve výši 100 % 
vyměřeného odvodu, tj. 4 773 Kč 

III. u k l á d á  
  Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, informovat příjemce dotace 

o přijatém usnesení 
termín:28.02.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/52/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
 1. žádost obce Slatina nad Zdobnicí, IČO 00275395, o prodloužení doby realizace 

projektu 17RRD03-0009 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 2. návrh dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje č. 17RRD03-0009 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 
 1. prodloužení doby realizace projektu 17RRD03-0009 "Zpracování územního plánu 

pro obce Slatina nad Zdobnicí" do 31. 1. 2019 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 
 2. uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 2 důvodové zprávy 
III. u k l á d á  
  Bc. Pavlu Hečkovi, členu Rady Královéhradeckého kraje předložit materiál na jednání 

Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/53/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu týkající 

se zpracování „Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně 
plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“ 

II.  r o z h o d l a  
  o výběru dodavatele na základě projednané Zprávy o hodnocení a posouzení nabídek 

týkající se zpracování „Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně 
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plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“, kterým se stala obchodní 
společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 162 00, IČO:61061557, 
s nabídkovou cenou 550 000,-Kč bez DPH 

III. s o u h l a s í  
  s uvolnění finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Královéhradeckého 

kraje na rok 2018, kapitoly 40 - územní plánování, které dle smlouvy o dílo 
nepřekročí celkovou částku ve výši 665 500,-kč včetně 21% DPH, týkající se 
zpracování „Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně 
plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje“ 

IV.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje 

podepsat Zprávu o hodnocení a posouzení nabídek, Rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo, týkající se zpracování „Technologický upgrade 
internetové aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí 
Královéhradeckého kraje“ 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/54/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku p.č. 3152 v k.ú. 

Litohrady mezi Královéhradeckým krajem s panem xxxxx, pro realizaci akce „Rozvoj 
centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém regionu“ 

II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní 

na odkup části pozemku p.č. 3152 v k.ú. Litohrady mezi Královéhradeckým krajem 
s panem xxxxx, pro realizaci akce „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní 
infrastruktury“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice –
Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, jejíž znění je 
přílohou tohoto usnesení 

III. u k l á d á  
  Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, předložit materiál 

k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle odst. II. 
termín:29.01.2018 
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USNESENÍ RK/1/55/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. navýšení limitu počtu zaměstnanců Centra investic, rozvoje a inovací na 55 dle 

důvodové zprávy 
 

 
USNESENÍ RK/1/56/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování 

a předfinancování kap. 21 na poskytnutí návratné finanční výpomoci – 
Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 na předfinancování způsobilých výdajů ve výši 
1 114 225,69 Kč pro projekt z odvětví školství s názvem „Zateplení objektu 
a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779“ z vratky předfinancování 
kap. 21 (org. 2099) na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
č. ZK/3/146/2017 

 2. uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování 
a předfinancování kap. 21 na poskytnutí návratné finanční výpomoci – 
Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 na kofinancování způsobilých výdajů ve výši 1 
671 338,54 Kč pro projekt z odvětví školství s názvem „Zateplení objektu 
a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779“ z rezervy kap. 21, org. 
2077/71 na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
č. ZK/3/146/2017 

II.  u k l á d á  
 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 

převést vratku prostředků dle důvodové zprávy zpět do kap. 21. 
termín:30.06.2018 

 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, 
zajistit plnění přijatého usnesení 
termín:12.01.2018 

 3. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zapracovat přijaté 
usnesení do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 
termín:26.03.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/57/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  uvolnění finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů na kofinancování 

a předfinancování kap. 21 ve výši 293 651,24 Kč na předfinancování způsobilých 
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výdajů projektu z odvětví doprava “Snížení energetické náročnosti administrativní 
budovy SÚS Královehradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř“ z vratky 
předfinancování kap. 21 (org. 2099) 

II.  u k l á d á  
 1. JUDr. Ing. Rudolfu Coganovi, Ph.D., členu Rady Královéhradeckého kraje, 

převést vratku prostředků dle důvodové zprávy zpět do kap. 21. 
termín:30.06.2018 

 2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zapracovat přijaté 
usnesení do 1. změny rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2018 
termín:26.03.2018 

 3. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého 
usnesení dle bodu I. 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/58/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  Informaci o způsobu realizace usnesení č. RK/32/1736/2017 
II.  s c h v a l u j e  
 1. Způsob realizace usnesení č. RK/32/1736/2017 dle důvodové zprávy 
 2. Platnost Komentáře ke způsobu zajištění zdrojů financování schváleného 

usnesením č. RK/32/1736/2017 dle důvodové zprávy 
 

 
USNESENÍ RK/1/59/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem 

„Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu 
Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Simulátor zásahu u dopravní 
nehody - osobní automobil“, dle důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
  1) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Výcviková a školící základna pro 

zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec 
Králové – Simulátor zásahu u dopravní nehody - osobní automobil“ formou 
otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění 
2) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výcviková a školící základna 
pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec 
Králové – Simulátor zásahu u dopravní nehody - osobní automobil“ ve znění dle 
příloh č. 1 – 7 důvodové zprávy 
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III. p o v ě ř u j e  
  Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého 

kraje 
výkonem zadavatelských činností pro veřejnou zakázku s názvem „Výcviková a školící 
základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS 
Hradec Králové – Simulátor zásahu u dopravní nehody - osobní automobil“ 
termín:31.08.2018 

IV.  j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení: 
a) Jitka Brádlová 
b) Barbora Filková, DiS. 
c) Bc. Tomáš Ježek 
d) RSDr. Ing. Otakar Ruml 
e) Ing. Jindřich Outlý  
Seznam náhradníků: 
a) Ing. Libor Žilka 
b) Martin Honzík, DiS. 
c) Mgr. Martin Hanousek 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního 
operačního programu 

V. u k l á d á  
  JUDr. Bc. Lukášovi Korychovi, řediteli Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové 

organizace,  
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III tohoto usnesení 
termín:31.08.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/60/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem 

„Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu 
Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Lezecký trenažér“, dle 
důvodové zprávy 

II.  s c h v a l u j e  
  1) Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Výcviková a školící základna pro 

zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec 
Králové – Lezecký trenažér“ formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
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2) Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Výcviková a školící základna 
pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec 
Králové – Lezecký trenažér“ ve znění dle příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy 

III. p o v ě ř u j e  
  Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvkovou organizaci Královéhradeckého 

kraje,  
výkonem zadavatelských činností pro veřejnou zakázku s názvem „Výcviková a školící 
základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS 
Hradec Králové – Lezecký trenažér“ 
termín:31.08.2018 

IV.  j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu II. 1 tohoto usnesení ve složení: 
a) Jitka Brádlová 
b) Barbora Filková, DiS. 
c) Martin Honzík, DiS. 
d) RSDr. Ing. Otakar Ruml 
e) Ing. Jindřich Outlý  
Seznam náhradníků: 
a) Ing. Libor Žilka 
b) Bc. Tomáš Ježek 
c) Mgr. Martin Hanousek 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního 
operačního programu 

V. u k l á d á  
  JUDr. Bc. Lukášovi Korychovi, řediteli Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové 

organizace,  
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu III tohoto usnesení 
termín:31.08.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/61/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem 

"Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí - stavební 
práce" 

II.  s c h v a l u j e  
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku (vícepráce ve výši 

2 397 638,84 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 357 736,67 Kč bez DPH) se 
zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, 
IČ: 25275062 
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III. u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení. 

termín:31.03.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/62/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  závěry hodnotící komise z Písemné zprávy o hodnocení a posouzení k veřejné 

zakázce na služby s názvem „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů –
SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy, která byla zadávána formou otevřeného zadávacího řízení 
v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění 

II.  r o z h o d l a  
 1. v souladu s ust. § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění, o vyloučení účastníka Ekologický rozvoj 
a výstavba s.r.o., Nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, 
IČO 27504514, neboť údaje předložené účastníkem v nabídce nesplňují zadávací 
podmínky 

 2. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, o výběru účastníka k uzavření smlouvy, kterým je: INGENIRING KRKONOŠE 
a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO 27472493, s nabídkovou cenou 119.700,-Kč 
bez DPH 

III. s c h v a l u j e  
 1. výsledek otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby 

s názvem „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, 
Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP“ 

 2. příkazní smlouvu s vybraným účastníkem dle bodu II., odst. 2 
IV.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

Rozhodnutí o vyloučení účastníka dle bodu II, odst. 1. usnesení, Rozhodnutí 
o výběru účastníka k uzavření smlouvy dle bodu II., odst. 2. usnesení a Kupní 
smlouvu s vybraným účastníkem dle bodu III. usnesení. 
termín:31.03.2018 

 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého 
usnesení. 
termín:31.03.2018 
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USNESENÍ RK/1/63/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  Písemnou zprávu o hodnocení a posouzení k veřejné zakázce na dodávky s názvem 

"Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ", která byla zadávána ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění 

II.  r o z h o d l a  
  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 

znění, o výběru účastníka k uzavření smlouvy, kterým je: JANUS spol. s r. o., IČ: 407 
64 281, Na lysinách 418/43, Hodkovičky, 147 00 Praha 4, nabídková cena 1 910 173,-
Kč bez DPH 

III. s c h v a l u j e  
 1. výsledek zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na dodávky 

s názvem "Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ" 

 2. Kupní smlouvu s vybraným účastníkem dle bodu II. tohoto usnesení 
IV.  u k l á d á  
 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

podepsat Rozhodnutí o výběru účastníka k uzavření smlouvy dle bodu II. 
usnesení a Kupní smlouvu s vybraným účastníkem 
termín:31.12.2018 

 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého 
usnesení 
termín:31.12.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/64/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh zrušení veřejné zakázky s názvem „Zlepšení praktické připravenosti 

technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita" a na vyhlášení veřejné 
zakázky s názvem „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, 
Vrchlického - Konektivita II“ formou otevřeného nadlimitního řízení, dle důvodové 
zprávy 

II.  r o z h o d l a  
  o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Zlepšení praktické 

připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita" dle 
ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, jelikož nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky 
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III. s c h v a l u j e  
 1. vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zlepšení praktické připravenosti 

technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita II“ formou 
otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění 

 2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení praktické 
připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita II“ ve 
znění dle příloh č. 1 - 7 důvodové zprávy 

IV.  j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu III. 1 tohoto usnesení ve složení:  
a) zástupce KU KHK Ing. Bohumil Pecold 
b) zástupce KU KHK Dana Třísková 
c) zástupce uživatele Ing. Lada Pošmurová  
d) zastupitel KHK Ing. Milan Sommer 
e) zastupitel KHK Ing. Oldřich Vlasák 
Seznam náhradníků: 
a) zástupce uživatele Dana Školníková 
b) zástupce KU KHK Ing. Jiří Strnad 
c) zastupitel KHK Ing. Aleš Cabicar 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami integrovaného regionálního 
operačního programu 

V. u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

termín:31.03.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/65/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání 

VOŠ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 
učeben zubních techniků – technický dozor stavebníka a BOZP" 

II.  s c h v a l u j e  
 1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ 

a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných 
učeben zubních techniků – technický dozor stavebníka a BOZP" formou 
otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění 
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 2. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Zlepšení infrastruktury pro 
vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě 
a modernizace odborných učeben zubních techniků – technický dozor stavebníka 
a BOZP" ve znění dle příloh důvodové zprávy 

III. j m e n u j e  
  Členy a náhradníky komise pro hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku 

dle bodu II.1 tohoto usnesení ve složení: 
a) zástupce KU KHK (OINV) Ing. Libor Žilka 
b) zástupce KU KHK (OŠ) Dana Třísková 
c) zástupce uživatele (p.o.) Mg. Jiří Chrz 
d) zastupitel KHK Mgr. Václav Řehoř 
e) zastupitel KHK Ing. Ruml Otakar 
Seznam náhradníků: 
a) zástupce uživatele (p.o.) PaedDr. Soňa Lamichová 
b) zástupce KU KHK (OINV) Ing. Roman Kosař 
c) zastupitel KHK Ing. Dana Kracíková 
Jednání komise se mohou zúčastnit další přizvaní odborníci včetně zástupců Centra 
pro regionální rozvoj ČR, a to v souladu s podmínkami IROP. 

IV.  u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

termín:31.12.2018 
 

 
USNESENÍ RK/1/66/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    žádost Policie ČR o zproštění povinnosti mlčenlivosti advokátních kanceláří dle přílohy 
II.  s  c  h  v  a  l  u  j  e   
    zproštění povinnosti mlčenlivosti dotčených advokátních kanceláří v rozsahu dle žádosti 

Policie ČR č.j. NCOZ-1362-877/TČ-2016-417503 
III.  u  k  l  á  d  á   

 1. PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat dopisy, 
jimiž bude dotčeným advokátním kancelářím sděleno zproštění povinnosti 
mlčenlivosti dle bodu II. tohoto usnesení 

   termín: 31.01.2018  
  

 

 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zajistit realizaci přijatého usnesení 

   termín: 31.01.2018  
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USNESENÍ RK/1/67/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh novelizace Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje 

a Pravidel čerpání Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje dle přílohy 
II.  d o p o r u č u j e  
  Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit novelizaci Statutu Fondu rozvoje 

a reprodukce Královéhradeckého kraje a Pravidel čerpání Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje dle bodu I. tohoto usnesení 

III. u k l á d á  
  Mgr. Václavu Řehořovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje, předložit 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení novelizaci Statutu Fondu 
rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje a Pravidel čerpání Fondu rozvoje 
a reprodukce Královéhradeckého kraje dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:12.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/68/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „II/324 Dolní Přím - Stěžery“ 
II.  s c h v a l u j e  
 1. vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle §56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební 
práce „II/324 Dolní Přím - Stěžery“ 

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „II/324 Dolní Přím - 
Stěžery“, složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise vč. náhradníků 

III. z ř i z u j e  
  komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: Ing. Svatava Koubová, Bc. Renata Šafaříková, Petr Slezák  
náhradníci: Ing. Eva Vortelová, Ing. Jiří Koutník 

IV.  j m e n u j e  
  členy a náhradníky hodnotící komise 

členové: Mgr. Václav Řehoř, Mgr. Martin Červíček, Ing. Eduard Trumm, Ing. Jiří 
Brandejs, Ing. Jiří Koutník 
náhradníci: Ing. Milan Sommer, Josef Dvořák, Petr Slezák, Tomáš Idunk, Ing. Luděk 
Horáček 
Jednání hodnotící komise se může zúčastnit jako přizvaný odborník pracovník 
ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zajišťující organizaci zadávacího řízení 
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V. p o v ě ř u j e  
  ÚDRŽBU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 

Hradec Králové výkonem zadavatelských činností 
termín:31.08.2018 

VI.  u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, ve spolupráci s ÚDRŽBOU SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. zajistit realizaci tohoto usnesení při zadání veřejné 
zakázky 
termín:30.04.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/69/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  důvodovou zprávu a návrh Dohody o provedení zjišťovacího archeologického 

výzkumu pro realizaci stavby „II/286 Robousy – Valdice, přeložka“ 
II.  s c h v a l u j e  
  uzavření Dohody o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu pro realizaci 

stavby „II/286 Robousy – Valdice, přeložka“ 
III. u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

schválenou Dohodu o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu pro realizaci 
stavby „II/286 Robousy – Valdice, přeložka“ 
termín:28.02.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/70/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh na vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „II/320 Třebešov – Libel “ 

 
II.  s c h v a l u j e  
 1. vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle §56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební 
práce „II/320 Třebešov - Libel“ 

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce ,,II/320 Třebešov - 
Libel“, složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise vč. náhradníků 

III. z ř i z u j e  
  komisi pro otevírání obálek ve složení: 

členové: Ing. Svatava Koubová, Ing. Pavla Charvátová, Petr Slezák  
náhradníci: Mgr. Kateřina Morávková, Ing. Jiří Koutník 
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IV.  j m e n u j e  
  členy a náhradníky hodnotící komise 

členové: Mgr. Václav Řehoř, Mgr. Martin Červíček, Ing. Eduard Trumm, Ing. Jiří 
Brandejs, Ing. Jiří Koutník 
náhradníci: Ing. Milan Sommer, Josef Dvořák, Petr Slezák, Ing. Tomáš Nowak, Ing. 
Luděk Horáček 
Jednání hodnotící komise se může zúčastnit jako přizvaný odborník pracovník 
společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zajišťující organizaci 
zadávacího řízení 

V. p o v ě ř u j e  
  společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59, 

500 04 Hradec Králové výkonem zadavatelských činností 
termín:31.08.2018 

VI.  u k l á d á  
  Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, ve spolupráci se společností 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. zajistit realizaci tohoto usnesení při 
zadání veřejné zakázky 
termín:30.04.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/71/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  změnu financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce 

Královéhradeckého kraje v roce 2018 v rámci schváleného rozpočtu pro odvětví 
zdravotnictví dle tabulkové přílohy a důvodové zprávy 

II.  u k l á d á  
 1. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic informovat o přijatém usnesení 

termín:30.03.2018 
 2. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru 

zapracovat úpravy dle tabulkové přílohy do 1. změny rozpočtu 
Královéhradeckého kraje na rok 2018 
termín:26.03.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/72/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  se zahájením prací na opravu meziokenních výplní nemocničního pavilonu DIGP 

v Rychnově nad Kněžnou dle důvodové zprávy, 
na p.p.č. 2610/6 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če -
občanské vybavení v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou 
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II.  u k l á d á  
 1. Ing. Vladimíru Soběslavovi, vedoucímu ekonomického odboru, zajistit finanční 

prostředky dle důvodové zprávy tohoto usnesení 
termín:31.12.2018 

 2. Ing. Václavu Nýčovi, vedoucímu odboru investic, zahájit přípravné práce 
a následně po zajištění finančních prostředků i realizaci celého projektu dle bodu 
I. tohoto usnesení 
termín:31.12.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/73/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  udělení souhlasu Královéhradeckého kraje jako vlastníka pozemku st. p. č. 272, jehož 

součástí je stavba č. p. 45, občanská vybavenost v k. ú. a obec Jičín s užíváním části 
půdního prostoru budovy, kde je umístěno telekomunikační zařízení pro přenos 
signálů veřejné sítě mobilních telefonů a s uzavřením dlouhodobého pronájmu 
nebytových prostor v půdní části budovy č. p. 45 Komenského náměstí, Jičín, mezi 
Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 41 
Jičín, příspěvkovou organizací kraje a společností Vodafone Czech Republic a. s. 
Vlastník nemovitostí: Královéhradecký kraj 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín 

II.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje podepsat udělení 

souhlasu vlastníka nemovitosti dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:30.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/74/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. n e s o u h l a s í  
  s prodejem nemovitých věcí: 

- p. p. č. 668/2, ostatní plocha - ostatní komunikace, o celkové výměře 1164 m2,  
- p. p. č. 2070 ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 260 m2, 
- p. p. č. 673/4 ostatní plocha - zeleň, o výměře 88 m2,  
všechny zapsané Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Náchod, na LV č. 3070 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. 
Žadatel: město Nové Město nad Metují 
Vlastník: Královéhradecký kraj 
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II.  u k l á d á  
  Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh dle bodu I. 
tohoto usnesení 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/75/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
 1. s prodejem nemovité věci: 

pozemku: 
- část p.p.č. 444/2 ostatní plocha - ostatní dopravní plocha, dle geometrického 
plánu č. 1343-163/2017 označená jako p.p.č. 444/3 ostatní plocha - jiná plocha o 
nové výměře 25 m2, v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno. 
Prodávající: Královéhradecký kraj. 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Léčebna dlouhodobě nemocných 
Opočno. 
Kupující: DUO, s.r.o., se sídlem Na Olivě 467, 517 73 Opočno, IČO 49812921. 
Kupní cena: 6.250,00 Kč na základě znaleckého posudku č.1733-5/2017 ze dne 
31.10.2017, vypracovaný Ing. arch. Zdeňkem Vašatou. 
Náklady spojené s převodem: správní poplatek za povolení vkladu do katastru 
nemovitostí hradí kupující, znalecký posudek č. 1733-5/2017 ze dne 31.10.2017 
uhradil kupující 

 2. vyjmutím nemovité věci uvedené v bodě I.1. z hospodaření Léčebny dlouhodobě 
nemocných Opočno 

 3. se změnou zřizovací listiny správce svěřeného majetku dle bodu I.1. a I.2. tohoto 
usnesení 

II.  u k l á d á  
  Mgr. Václavu Řehořovi, členu Rady Královéhradeckého kraje, 

předložit k projednání v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje návrh dle bodu I. 
tohoto usnesení 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/76/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. r o z h o d l a  
  o zveřejnění záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 

společnosti ZOO Dvůr Králové, a.s. za cenu dle znaleckého posudku, který je 
přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení: 
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Pozemek: 
- část p.p.č. 1703/13 ostatní plocha - jiná plocha, dle geometrického plánu č. 4821-
456/2017 označená jako p.p.č. 1703/23 ostatní plocha - jiná plocha o nové výměře 
1135 m2, v k. ú. a obci Dvůr Králové nad Labem.  
Vlastník: Královéhradecký kraj 
Cena: 485.780,-Kč (428 Kč/m2) 

II.  u k l á d á  
  Ing. Miroslavu Vrbovi, MPA, vedoucímu odboru organizačního a právního, 

zajistit zveřejnění záměru dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/77/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 2073 v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou 
II.  u k l á d á  
  Ing. Miroslavu Vrbovi, MPA, vedoucímu odboru organizačního a právního, zajistit 

zveřejnění záměru prodat nemovitost dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/78/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  zveřejnění záměru pronajmout část nemovitosti č.p. 169, která je součástí pozemku 

p.č. 671 v obci Opočno a k.ú Opočno pod Orlickými horami 
II.  u k l á d á  
  Ing. Miroslavu Vrbovi, MPA, vedoucímu odboru organizačního a právního, zajistit 

zveřejnění záměru pronajmout nemovitosti dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/79/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu ze dne 30.01.2004 mezi Statutárním městem 

Hradec Králové a Královéhradeckým krajem, jehož předmětem je pronájem části 
objektu Muzea východních Čech v budově č. p. 465 v části obce Hradec Králové 
stojící na pozemku st. p. č. 621 v k. ú. a obci Hradec Králové v období leden až březen 
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2018 a sleva nájmu od 01.04.2018 do 31.12.2018 z důvodu plánované komplexní 
rekonstrukce budovy muzea  

II.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje uzavřít 

a podepsat dodatek č. 14 dle bodu I. tohoto usnesení 
termín:30.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/80/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s e   s e z n á m i l a  
  s důvodovou zprávou k bodu "Částečné zajištění mediální komunikace 

Královéhradeckého kraje na rok 2018 – rozhlasový magazín" 
II.  r o z h o d l a  
  na základě ustanovení čl. 8 odst. 6 Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3 

o jiném postupu spočívajícím v přímém uzavření smlouvy za účelem tvorby a vysílání 
krajského rozhlasového magazínu s týdenní periodicitou mezi Královéhradeckým 
krajem a společností Media Bohemia a.s., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 
Praha 2, IČ: 26765586. Nejvyšší přípustná cena plnění na rok 2018 je max. 900 000 Kč 
bez DPH 

III. u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, dojednat 

a uzavřít smlouvu s výše uvedenou společností za účelem zajištění tvorby a vysílání 
rozhlasového magazínu Královéhradeckého kraje v roce 2018 dle důvodové zprávy 
termín:28.02.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/81/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  s  e     s  e  z  n  á  m  i  l  a   
    s důvodovou zprávou k bodu Souhlas s tlumočením jednání Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost a Komise Rady Královéhradeckého kraje pro občany se 
zdravotním postižením v roce 2018 do/z českého znakového jazyka 

II.  s  o  u  h  l  a  s  í   
    s tlumočením všech jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Komise 

Rady Královéhradeckého kraje pro občany se zdravotním postižením v roce 2018 do/z 
českého znakového jazyka 

III.  u  k  l  á  d  á   

 1. Bc. Petru Náhlovskému, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit realizaci tohoto 
usnesení 

   termín: 28.02.2017  
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 2. Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje předložit 
Radě Královéhradeckého kraje komplexní řešení problematiky tlumočení do/z  
českého znakového jazyka 

   termín: 03.04.2018  
  

 

 

 
USNESENÍ RK/1/82/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  "Kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje" za sledované 

období 
II.  s c h v a l u j e  
  navržená opatření vedoucích odborů k zajištění plnění dosud nesplněných usnesení 

Rady Královéhradeckého kraje za sledované období, včetně nových termínů jejich 
splnění dle důvodové zprávy 

III. u k l á d á  
  JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zajistit 

plnění usnesení dosud nesplněných nebo rozpracovaných usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje za sledované období věcně příslušnými vedoucími odborů 
dle důvodové zprávy 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/83/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l a  
  návrh objemu prostředků na odměny členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

včetně refundací na rok 2018 v celkovém objemu 25 626 063,- Kč, odvody činí 
7 222 194,- Kč. Rozpočet celkem činí 32 848 257,- Kč 

II.  u k l á d á  
  JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje předložit 

návrh Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/84/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 

29.01.2018 dle přílohy 
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II.  u k l á d á  
  JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

organizačně a technicky zabezpečit 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje 
termín:29.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/85/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo 982507-

1203/2016 dle návrhu v příloze 
II.  u k l á d á  
  PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje, podepsat 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek číslo 982507-
1203/2016 dle návrhu v příloze na dobu určitou do 31.12.2018 
termín:31.01.2018 

 

 
USNESENÍ RK/1/86/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    výsledek výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Regionální muzeum 

v Náchodě dle příloh č. 1-3 důvodové zprávy 
II.  j  m  e  n  u  j  e   
    PhDr. Sixtu Bolom-Kotari ředitelem příspěvkové organizace Regionální muzeum 

v Náchodě, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ: 0084930, a to s účinností 
od 01.03.2018 

III.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje zajistit realizaci 

přijatého usnesení 
  termín: 01.03.2018  

   

 

 
USNESENÍ RK/1/87/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  s  e     s  e  z  n  á  m  i  l  a   
    s důvodovou zprávou k bodu "Částečné zajištění mediální komunikace Královéhradeckého 

kraje na rok 2018 - Audiovizuální prezentace Královéhradeckého kraje" 
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II.  r  o  z  h  o  d  l  a   
    na základě ustanovení čl. 8 odst. 6 Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3 o jiném 

postupu spočívajícím v přímém uzavření smlouvy za účelem zajištění audiovizuální 
prezentace Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem a společností VČTV 
s.r.o., se sídlem Semtín 80, 533 53 Pardubice, IČ: 28846907 

III.  u  k  l  á  d  á   
    PhDr. Jiřímu Štěpánovi, Ph.D., hejtmanovi Královéhradeckého kraje dojednat a podepsat 

smlouvu s výše uvedenou společností dle tohoto usnesení 
  termín: 31.03.2018  

   

 

 
USNESENÍ RK/1/88/2018 
Rada Královéhradeckého kraje 
 
I.  p  r  o  j  e  d  n  a  l  a   
    návrh na jmenování zástupce Královéhradeckého kraje do dozorčí rady Archeoparku 

Všestary, o.p.s., IČ 28852800 
II.  j  m  e  n  u  j  e   
    Mgr. Martinu Berdychovou, nar. xxxxx, trvale bytem xxxxx do funkce člena dozorčí rady 

Archeoparku Všestary, o.p.s., IČ 28852800, s účinností od 08.01.2018 
III.  u  k  l  á  d  á   
    Mgr. Martině Berdychové, náměstkyni hejtmana Královéhradeckého kraje, zajistit realizaci 

přijatého usnesení 
  termín: 31.01.2018  

   

 

 
 
 
  
 
                   
 
 
 
 
 
 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman Královéhradeckého kraje 
 
 


