Usnesení ze 103. jednání RKK dne 13.08.2018

13.08.2018		Strana 1 (celkem 33)

	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 103. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. srpna 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:05 do 11:07 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec 
(od 7:07 hod.), Ing. Bureš (od 7:06 hod.), Ing. Bradáč, Ing. Janů 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Seifertová		
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Jánská, Ing. Kubeček, PhDr. Ing. Kusý, Mgr. Malý, Mgr. Novotný, 
Mgr. Pavlíková, Mgr. Těžká
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.08.2018
RK 925/08/18
2.
Rozpočtové změny
RK 926/08/18
3.
Schválení dodatku č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.
RK 927/08/18
4.
Prodloužení termínu vyúčtování dotace do fondu investic na akci „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ a schválení změny účelu použití části dotace do fondu investic z původní akce „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ na novou akci „Pořízení účelového vozidla“ organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 928/08/18
5.
Změna účelu použití části dotace do fondu investic ze schválené akce "Domov 
pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace  - Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby" k zajištění projektové dokumentace pro kolaudaci
RK 929/08/18
6.
Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
RK 930/08/18
7.
Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k zastupování Karlovarského kraje v žalobě o určení vlastnictví vydržením
RK 931/08/18
8.
Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 
ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2017
RK 932/08/18
9.
Příkazní smlouva se společností KŠD Legal k zastupování zadavatele při přímém uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
RK 933/08/18
10.
Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
RK 934/08/18
11.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Obec Slovákov v Karlových Varoch  
RK 935/08/18
12.
Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje - aktualizace u vybraných druhů sociálních služeb
RK 936/08/18
13.
Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - KOTEC, o.p.s.
RK 937/08/18
14.
Revokace usnesení č. RK 719/06/18 - Ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 
RK 938/08/18
15.
Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 
RK 939/08/18
16.
Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Akviziční program pro nákup děl mladších 50 let" - schválení projektu
RK 940/08/18
17.
Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového programu podpory profesionálního výtvarného umění" - schválení projektu
staženo
18.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" - stavební práce
RK 941/08/18
19.
Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 942/08/18
20.
Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, ve Žluticích
staženo
21.
Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
RK 943/08/18
22.
Směna nemovitých věcí pro Rozvojové území Letiště Karlovy Vary 
mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary"
RK 944/08/18
23.
Rozhodnutí o nepotřebné (neupotřebitelné) angiografické lince Axim Artis dFC 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve výpůjčce Karlovarské krajské nemocnice a.s.
RK 945/08/18
24.
Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
RK 946/08/18
25.
Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva
staženo
26.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
RK 947/08/18
27.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech
RK 948/08/18
28.
Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – 
II. kolo
RK 949/08/18
29.
Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – 
III. kolo
RK 950/08/18
30.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách
RK 951/08/18
31.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – příspěvek na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury v Krušných horách
bez usnesení
32.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Město Jáchymov a Biatlonový spolek Eduard





staženo
33.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření DODATKU 1. k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., 
na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II"
RK 952/08/18
34.
Projekt ,,Nestůj a pojď II“ – změny v projektu
RK 953/08/18
35.
Příprava podmínek pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018, II. kolo
staženo
36.
Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit
RK 954/08/18
37.
Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018 a 2018-2019
RK 955/08/18
38.
Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
RK 956/08/18
39.
Výjimka z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - "Vybavení depozitáře v Tepličce - regálový systém"
RK 957/08/18
40.
Změna účelu použití dotace do fondu investic z původní akce "Pořízení vícemístného automobilu" na novou akci "JESLE v 2. NP" a poskytnutí dotace 
do fondu investic na dofinancování investiční akce "JESLE v 2. NP" organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
RK 958/08/18
41.
Schválení dodatků ke kupním smlouvám na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro části 
Část 4 - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku 
Část 5 - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís
RK 959/08/18
42.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro část veřejné zakázky
Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí
RK 960/08/18
43.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 
a 23“ pro část veřejné zakázky
Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek
Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru
RK 961/08/18
44.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 22“ pro část veřejné zakázky
Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek
















RK 962/08/18
45.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – V“ pro části veřejné zakázky
Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická 
vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL
RK 963/08/18
46.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VII“ 
pro část veřejné zakázky
Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta)
RK 964/08/18
47.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VIII“ pro části veřejné zakázky
Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL
RK 965/08/18
48.
Jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení
RK 966/08/18
49.
Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu
RK 967/08/18
50.
Darovací smlouvy na základě ocenění obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018
RK 968/08/18
51.
Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 
v Karlovarském kraji
RK 969/08/18
52.
Zahájení provozu "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" - akce "JESLE 
V 2. NP" Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace  - Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 
RK 970/08/18
53.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 19“ pro část veřejné zakázky
Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový

RK 971/08/18








   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Mgr. Petra Kubise


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 37	Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018 a 2018-2019

bod č. 38	Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

bod č. 39	Výjimka z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - "Vybavení depozitáře v Tepličce - regálový systém"

bod č. 40	Změna účelu použití dotace do fondu investic z původní akce "Pořízení vícemístného automobilu" na novou akci "JESLE v 2. NP" a poskytnutí dotace do fondu investic 
na dofinancování investiční akce "JESLE v 2. NP" organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

bod č. 41	Schválení dodatků ke kupním smlouvám na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro části 
Část 4 - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku 
Část 5 - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís

bod č. 42	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ 
pro část veřejné zakázky
Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí

bod č. 43	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 
a 23“ pro část veřejné zakázky
Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek
Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru

bod č. 44	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 22“ 
pro část veřejné zakázky
Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek 


bod č. 45	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – V“ pro části veřejné zakázky
Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická 
vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL

bod č. 46	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VII“ pro část veřejné zakázky
Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta)

bod č. 47	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VIII“ pro části veřejné zakázky
Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL

bod č. 48	Jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení

bod č. 49	Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu

bod č. 50	Darovací smlouvy na základě ocenění obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018

bod č. 51	Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 
v Karlovarském kraji

bod č. 52	Zahájení provozu "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" - akce "JESLE 
V 2. NP" Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace  - Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi

bod č. 53	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 19“ 
pro část veřejné zakázky
Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový

Staženo z programu:

bod č. 17	Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového programu podpory profesionálního výtvarného umění" - schválení projektu
bod č. 20	Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, ve Žluticích

bod č. 25	Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva

bod č. 32	Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Město Jáchymov a Biatlonový spolek Eduard

bod č. 35	Příprava podmínek pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018, II. kolo



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.08.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/08/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.08.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 13.08.2018 dle návrhu č. 3

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/08/18

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 346/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.177.657 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přesun státních finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání (účelový znak 33353) ze zrušené organizace zřizované Karlovarským krajem Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary (IČO 63555573) na nově vzniklou příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Karlovy Vary Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32 
(IČO 07110596). Jedná se o mimořádnou úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro rok 2018, a to 
k 30. červnu 2018 (podle tabulky uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy).

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


3. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/08/18

- souhlasí se zněním dodatku č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy o úvěru uzavřené 
s Komerční bankou, a.s.

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


4. Prodloužení termínu vyúčtování dotace do fondu investic na akci „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ a schválení změny účelu použití části dotace do fondu investic z původní akce „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ na novou akci „Pořízení účelového vozidla“ organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/08/18

- schvaluje prodloužení termínu vyúčtování dotace do fondu investic organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, poskytnuté na akci „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ do 31.12.2019

- schvaluje změnu účelu použití části dotace do fondu investic ve výši 300.000 Kč organizaci Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, z původní akce „Revitalizace opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov“ na novou akci „Pořízení účelového vozidla“

Zodpovídá:
 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace


5. Změna účelu použití části dotace do fondu investic ze schválené akce "Domov pro seniory 
v Hranicích, příspěvková organizace  - Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby" k zajištění projektové dokumentace pro kolaudaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/08/18

- schvaluje změnu účelu použití části dotace do fondu investic ve výši 48.500 Kč ze schválené akce "Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace - Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby" k zajištění projektové dokumentace pro kolaudaci

Zodpovídá:
Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace


6. Průběžná zpráva o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 930/08/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí průběžnou zprávu o realizaci a udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

7. Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k zastupování Karlovarského kraje v žalobě o určení vlastnictví vydržením

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 931/08/18

- souhlasí s udělením plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta Advokátní kanceláře Šendera 
a Čihák, k zastupování v právní věci proti žalobci P. Guzylakovi vedené u Okresního soudu Cheb 
pod sp.zn. 12 C 142/2018 o určení vlastnictví vydržením a dále ke všem souvisejícím úkonům v rozsahu občanského soudního řádu a občanského zákoníku

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem přiložené plné moci

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


8. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předloženou Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2017

Termín kontroly: 10.09.2018

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


9. Příkazní smlouva se společností KŠD Legal k zastupování zadavatele při přímém uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/08/18

- souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy o zastupování zadavatele při přímém uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících se společností KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o., IČO 25711229, 
dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem příkazní smlouvy o zastupování zadavatele při přímém uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících se společností 
KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o.

Termín kontroly: 24.09.2018

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





10. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/08/18

- schvaluje s účinností od 01.09.2018 zástupkyni ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, paní Bc. Evu Karasovou

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace


11. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Obec Slovákov v Karlových Varoch  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/08/18

- schvaluje poskytnutí dotace organizaci Obec Slovákov v Karlových Varoch se sídlem Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 180.000 Kč dle přílohy č. 4

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Obec Slovákov v Karlových Varoch se sídlem Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary, dle přílohy č. 4

- pověřuje Mgr. Petra Kubise podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s organizací Obec Slovákov v Karlových Varoch, se sídlem Moskevská 1783/35a, 360 01 Karlovy Vary

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 322/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru 
v celkové částce ± 180.000 Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci pro Obec Slovákov v Karlových Varoch 
na akci Den národnostních menšin Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


12. Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje - aktualizace u vybraných druhů sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 936/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizovanou verzi vybraných Regionálních karet sociálních služeb Karlovarského kraje - Tísňová péče, Sociální rehabilitace, Raná péče a Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





13. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - KOTEC, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/08/18

- schvaluje vydání dodatku č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji organizaci KOTEC, o.p.s., dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem dodatku č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji organizaci KOTEC, o.p.s.

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


14. Revokace usnesení č. RK 719/06/18 - Ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/08/18

- revokuje usnesení č. RK 719/06/18 ze dne 18.06.2018 - Ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, kterým Rada Karlovarského kraje:

	•	schválila

ukončení přijímání uživatelů do sociální služby domovy pro seniory v Domově pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, s účinností od 01.07.2018, při splnění podmínky schválení sloučení organizace 
s Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, od 01.01.2019

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Poskytnutí dotací z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/08/18

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 v celkové výši 60.200 Kč včetně DPH dle přílohy č. 5

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2018 v celkové výši 60.200 Kč včetně DPH dle návrhu

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
16. Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Akviziční program pro nákup děl mladších 50 let" - schválení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/08/18

- schvaluje zařazení projektu "Akviziční program pro nákup děl mladších 50 let" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádostí o dotaci do Výběrového dotačního řízení "Akviziční program pro nákup děl mladších 50 let" pro rok 2018 Galerií výtvarného umění v Chebu, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

- schvaluje celkové náklady projektu "Akviziční program pro nákup děl mladších 50 let" v maximální výši 1.025 tis. Kč

Termín kontroly: 03.12.2018

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


17. Projekt Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Podpora celoročního výstavního programu GAVU Cheb z grantového programu podpory profesionálního výtvarného umění" - schválení projektu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" - stavební práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/08/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku 
v Milíkově" - stavební práce. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka BOLID M s.r.o., IČO 26347741, s nabídkovou cenou 17.985.292 Kč vč. DPH.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat ředitelku příspěvkové organizace Muzeum Cheb a současně ředitelce Muzea Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci zakázky "Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" - stavební práce

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


19. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/08/18

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly č. j. 41/KN/18 - 7 provedené odborem kontroly krajského úřadu u Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- ukládá Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 4.744 Kč

- ukládá odboru finančnímu krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, řešit případnou škodu vzniklou úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s předpisem rady kraje č. PR 02/2017 Pro řešení případů odpovědnosti za škodu a písemně informovat odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu o výsledku, a to nejpozději do 31. října 2018

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

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


20. Záměr zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 
ve Žluticích

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


21. Změna stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/08/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace 
o snížení členského příspěvku a navrhované změně stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navrhovanou změnu stanov spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., dle návrhu č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestvovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje delegovat na valnou hromadu ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., za Karlovarský kraj Martina Hurajčíka, statutárního zástupce hejtmanky Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.10.2018

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



22. Směna nemovitých věcí pro Rozvojové území Letiště Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu pozemků 
ve vlastnictví Karlovarského kraje zapsaných na LV č. 375 v katastrálním území Kolová, obec Kolová, okres Karlovy Vary:
- 	parc. č. 644 o výměře 10.378 m2, evidovaný druh pozemku orná půda,
- 	parc. č. 648 o výměře 791 m2, evidovaný druh pozemku trvalý travní porost,
- 	parc. č. 649 o výměře 1.330 m2, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
- 	parc. č. 650 o výměře 1.564 m2, evidovaný druh pozemku trvalý travní porost,
- 	parc. č. 651 o výměře 937 m2, evidovaný druh pozemku ostatní plocha, 
a částí pozemků zapsaných na LV č. 387 v katastrálním území Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary:
- 	parc. č. 379/2 o výměře 4.851 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č.  1003-172/2017 
z původního pozemku parc. č. 379, evidovaný druh pozemku ostatní plocha, a označena novým 
parc. č. 379/2, 
- 	parc. č. 351/27 o výměře 8.205 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1003-172/2017 z původního pozemku parc. č. 351/1, evidovaný druh pozemku ostatní plocha, a označena novým 
parc. č. 351/27, 
- 	parc. č. 378/2 o výměře 927 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1003-172/2017 
z původního pozemku parc. č. 378, evidovaný druh pozemku ostatní plocha, a označena novým 
parc. č. 378/2,
vše za celkovou cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.560.870,00 Kč (osvobozeno od DPH); 
za pozemky ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary:
- 	parc. č. 339/25 o výměře 5.220 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu 
č. 1002-169/2017 z původního pozemku parc. č. 339/6 a označena novým parc. č. 339/25, evidovaný druh pozemku lesní pozemek,
- 	parc. č. 346/6 o celkové výměře 12.646 m2, která vznikla dle geometrického plánu 
č. 1002-169/2017 scelením částí pozemků parc.č. 346 s označením „díl c)“, s částí pozemku parc. č. 347/2 s označením „díl d)“, s částí pozemku p.č. 347/7 s označením „díl e)“, s částí pozemku p.č. 349 
s označením „díl f)“, evidovaný druh pozemku trvalý travní porost, 
-	parc. č. 350/4 o výměře 994 m2, která byla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělena 
z původního pozemku parc. č. 350/3 a označena novým parc. č. 350/4, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
- 	parc. č. 362 o výměře 938 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 scelením části z původního pozemku parc. č. 362 s označením „díl g)“ a s částí pozemku parc. č. 321/1 s označením „díl h)“, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
- 	parc. č. 363/7 o výměře 524 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělením části z původního pozemku p.č. 363/1 a označena novým parc.č. 363/7, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
- 	parc. č. 364/4 o výměře 3.083 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělením části z původního pozemku p.č. 364 a označena novým parc.č. 364/4, evidovaný druh pozemku trvalý travní porost,
-	parc. č. 366/4 o výměře 173 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělením části z původního pozemku p.č. 366 a označena novým parc.č. 366/4, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
- 	parc. č. 367/4 o výměře 1.259 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělením části z původního pozemku p.č. 367 a označena novým parc.č. 367/4, evidovaný druh pozemku trvalý travní porost,
- 	parc. č. 370/6 o výměře 4.145 m2, která vznikla dle geometrického plánu č. 1002-169/2017 oddělením části z původního pozemku p.č. 370/3 a označena novým parc.č. 370/6, evidovaný druh pozemku ostatní plocha,
všechny v katastrálním území Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, vše za celkovou cenu dle znaleckého posudku 1.701.970,00 Kč + DPH v platné zákonné výši; 

a 
 - 	parc. č. 1104/5 o výměře 3 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu č.  1871-101/2018 
z původního pozemku p.č. 1104/3 a označena novým parc. č. 1104/5,  evidovaný druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary, za celkovou cenu dle znaleckého posudku 2.490,00 Kč (osvobozeno od DPH);

a to formou směnné smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary a Statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, za podmínky vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot předmětných nemovitých věcí, a zároveň s podmínkou úhrady poloviny celkových nákladů spojených s realizací směny formou zápočtu oproti doplatku kupní ceny, za účelem rozvoje Letiště Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary", za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tuto směnu projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh směnné smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
a Statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, za podmínky vzájemného finančního vyrovnání dle hodnot předmětných nemovitých věcí, 
a zároveň s podmínkou úhrady poloviny celkových nákladů spojených s realizací směny formou zápočtu oproti doplatku kupní ceny, za účelem rozvoje Letiště Karlovy Vary dle "Územní studie rozvoje 
a využitelnosti letiště Karlovy Vary", za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tuto směnu projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné směnné smlouvy

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


23. Rozhodnutí o nepotřebné (neupotřebitelné) angiografické lince Axim Artis dFC ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve výpůjčce Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/08/18

- souhlasí v souladu s Pravidly rady č. PR 04/2016 a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem s nedoporučením ekologické likvidace angiografické linky Artis dFC bez předchozí nabídky případným zájemcům, dle návrhu

- souhlasí s nabídkou angiografické linky Axiom Artis dFC zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji formou smlouvy o výpůjčce, dle návrhu

- souhlasí v případě nezájmu ze stran zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji s vypracováním znaleckého posudku s cenou obvyklou, dle návrhu


- souhlasí v případě nezájmu s nabídkou angiografické linky Axiom dFC ze stran zdravotnických zařízení 
v Karlovarském kraji s prodejem za cenu vycházející ze znaleckého posudku, dle návrhu

- ukládá Ing. Tomášovi Brtkovi, vedoucímu odboru investic a správa majetku, činit veškeré kroky 
k realizaci výše uvedeného

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


24. Smlouva o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 mezi Karlovarským krajem, Českým olympijským výborem a Českou olympijskou a.s., dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy do jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.09.2018 doplnit zařazení karate do disciplín na IX. zimní olympiádě dětí a mládeže ČR 2020

Termín kontroly: 10.09.2018

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


25. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


26. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozpočtovou změnu 
č. 347/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 1.850.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu:
- HC Energie Karlovy Vary s.r.o., IČO 02466996, na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických týmů – rok 2018 – 1.200.000 Kč
- Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s., IČO 69967059, na podporu činnosti mládeže ve fotbalovém klubu Baník Sokolov, z.s – 500.000 Kč
- AUTOMOTO KLUB LOKET V AČR, IČO 14705460, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním akce mistrovství světa v motokrosu – Grand Prix of Czech Republic ve dnech 21. – 22.07.2018 – 
150.000 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 1 v celkové výši 1.880.000 Kč, dle návrhu v příloze č. 3

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 348/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 30.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu:
- Jan Kubíček, na účast na světových pohárech v terénním triatlonu série Xterra, účast na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v Cross triatlonu – 30.000 Kč

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 351/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 30.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu 
- Pegas Děpoltovice, z.s., IČO 47698641, na částečnou úhradu nákladů spojených s výjezdem dětí 
a juniorů na Mistrovství České republiky v Martinicích a Mistrovství České republiky ve Zduchovicích

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
se subjekty uvedenými v příloze č. 2 v celkové výši 60.000 Kč, dle návrhu v příloze č. 3

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

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

Termín kontroly: 22.10.2018

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


27. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje - rozhodnutí o žádostech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/08/18

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje v celkové výši 15.000 Kč 
dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje ve výši 15.000 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru v návrhu č. 2

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

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



Termín kontroly: 24.09.2018

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


28. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2018 - II. kolo, v celkové výši 379.763 Kč dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu  "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2018 - II. kolo

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


29. Návrh na udělení dotací pro rok 2018 v dotačním programu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje – III. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/08/18

- schvaluje udělení výjimky z Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje", spočívající v poskytnutí dotace na vyhotovení územního plánu Stanovice zahrnujícího úplné znění po změně č. 1 a č. 2, které budou vydány po 31.12.2016, dle důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2018 - III. kolo, v celkové výši 100.000 Kč dle přílohy č.1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" v roce 2018 - III. kolo

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje





30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/08/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro První Krušnohorská o.p.s., IČO 02429497, 
na pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách ve výši 3.000.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 323/2018 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 3.000.000 Kč do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí investiční individuální dotace společnosti První Krušnohorská o.p.s., na pořízení sněžné rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v Krušných horách. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21.06.2018.

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


31. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – První Krušnohorská o.p.s. – příspěvek na údržbu cest / lyžařských tras a doplňkové infrastruktury v Krušných horách

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


32. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Město Jáchymov 
a Biatlonový spolek Eduard

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


33. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření DODATKU 1. 
k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018 o poskytnutí dotace pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/08/18

- schvaluje uzavření DODATKU 1. k veřejnoprávní smlouvě KK00414/2018 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klubíčko Cheb, z.s., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost


- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


34. Projekt „Nestůj a pojď II.“ – změny v projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/08/18

- souhlasí s podáním žádosti o změnu v projektu Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II.“, registrační 
č. projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 (Operační program Zaměstnanost), dle návrhu

- pověřuje vedoucího projektu Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího odboru regionálního rozvoje, podáním žádosti o změnu v projektu „Nestůj a pojď II.“, registrační 
č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 (Operační program Zaměstnanost), dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu v projektu Karlovarského kraje „Nestůj a pojď II.“, registrační č. projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 (Operační program Zaměstnanost), dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit vedoucímu projektu Ing. arch. Jaromíru Musilovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, administrovat změnu projektu dle návrhu a podepsat relevantní dokumenty (v elektronickém systému MS 2014 / portál IS KP14+) související se změnou 
v projektu

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


35. Příprava podmínek pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - Inovační vouchery pro rok 2018, II. kolo

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/08/18

- schvaluje souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě 
nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit

- ukládá Karlovarské agentuře rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci (sekretariát RSK), zaslat schválený seznam na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- ukládá odboru regionálního rozvoje předložit tento materiál Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 13.09.2018


Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace

37. Typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018 a 2018-2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/08/18

- bere na vědomí typové projekty k prioritním opatřením Karlovarského kraje v rámci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017–2018 a v rámci Souhrnného akčního plánu a Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018–2019

- ukládá odboru regionálního rozvoje předložit tento materiál Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 13.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


38. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/08/18

- schvaluje výjimku z nejnižšího počtu 6 žáků pro třídu O3, 3. ročníku oboru vzdělání 41-55-E/01 Opravářské práce, ve  střední škole, jejíž činnost vykonává Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 08.10.2018

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


39. Výjimka z pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi - Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje - "Vybavení depozitáře v Tepličce - regálový systém"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/08/18

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi č. PR 03/2018 pro Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, v zadání napřímo veřejné zakázky "Vybavení depozitáře v Tepličce - regálový systém" subjektu Bláha ús, s.r.o., na dodávku speciálních regálových úložných systémů do depozitáře 
v Tepličce

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje

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


40. Změna účelu použití dotace do fondu investic z původní akce "Pořízení vícemístného automobilu" na novou akci "JESLE v 2. NP" a poskytnutí dotace do fondu investic 
na dofinancování investiční akce "JESLE v 2. NP" organizaci Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/08/18

- schvaluje změnu účelu použití dotace do fondu investic ve výši 700.000 Kč z původní akce "Pořízení vícemístného automobilu" na novou akci "JESLE v 2. NP" organizaci Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí dotace do fondu investic ve výši 200.000 Kč na dofinancování investiční akce "JESLE v 2. NP" organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 349/2018 - přesun rozpočtových prostředků z Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rezervy na nepředvídatelné kapitálové výdaje do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 200.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let na poskytnutí dotace do fondu investic na dofinancování akce JESLE v 2. NP.

Zodpovídá:
Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


41. Schválení dodatků ke kupním smlouvám na dodávky v rámci zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro části 
Část 4 - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku 
Část 5 - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/08/18

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 18.06.2018, ev. č. KK01631/2018, na dodávku 3 ks prokládací myčky (10 STJ) vč. zavážecího vozíku v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro „Část 4 - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku“ na posunutí termínu plnění do 24.09.2018

- schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 22.07.2018, ev. č. KK01768/2018, na dodávku 2 ks vyplachovače a desinfikátoru ložních mís v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s názvem zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ pro „Část 5 - TP-5253 - vyplachovač 
a desinfikátor ložních mís“ na posunutí termínu plnění do 24.09.2018


- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s přípravou a uzavřením dodatků ke kupním smlouvám s dodavatelem MIELE, spol. s r.o., se sídlem Holandská 879/4, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 18829503

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem dodatků ke kupním smlouvám 
s dodavatelem MIELE, spol. s r.o., se sídlem Holandská 879/4, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 18829503, 
a to:
- dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 18.06.2018, ev. č. KK01631/2018, pro „Část 4 - TP-5203 - myčka prokládací (10 STJ) vč. zavážecího vozíku“ na posunutí termínu plnění do 24.09.2018
- dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 22.07.2018, ev. č. KK01768/2018, pro „Část 5 - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís“ na posunutí termínu plnění do 24.09.2018

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


42. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – II, část 6“ pro část veřejné zakázky
Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II, část 6“. 
Pro Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení CSO OSTRAVA s. r. o., se sídlem Blanická 1/170, Stará Bělá, 
724 00 Ostrava, IČO 25361554, s nabídkovou cenou 163.200 Kč bez DPH, 197.472 Kč vč. DPH.

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II, část 6“ pro Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí dle návrhu

- ukládá uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II, část 6“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí s dodavatelem CSO OSTRAVA s. r. o., se sídlem Blanická 1/170, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 25361554, s nabídkovou cenou 163.200 Kč bez DPH, 197.472 Kč vč. DPH

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro Část 6 VZ - TP-6701 - panel sprchový s dezinfekcí s dodavatelem CSO OSTRAVA s. r. o., se sídlem Blanická 1/170, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 25361554, s nabídkovou cenou 
163.200 Kč bez DPH, 197.472 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy 
dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.






43. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 20 a 23“ pro část veřejné zakázky
Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek
Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 20 a 23“, a to pro:
- Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, 
IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.066.095 Kč bez DPH, 1.289.974,95 Kč vč. DPH
- Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, 
IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.072.344 Kč bez DPH, 1.297.536,24 vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 20 a 23“, a to pro:
- Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek
- Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 20 a 23“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro:
- Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek s účastníkem zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.066.095 Kč 
bez DPH, 1.289.974,95 Kč vč. DPH
- Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru s účastníkem zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.072.344 Kč 
bez DPH, 1.297.536,24 vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro
- Část 20 veřejné zakázky - Sedací nábytek s účastníkem zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.066.095 Kč 
bez DPH, 1.289.974,95 Kč vč. DPH
- Část 23 veřejné zakázky - Zařízení interiéru s účastníkem zadávacího řízení PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., se sídlem K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČ 26378523, s nabídkovou cenou 1.072.344 Kč 
bez DPH, 1.297.536,24 vč. DPH;
po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


44. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 22“ pro část veřejné zakázky
Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 22“. 
Pro Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího ALKA HOLDING spol. s r.o., se sídlem Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř, 
IČ 49814664, s nabídkovou cenou 441.258 Kč bez DPH, 533.922 Kč vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 22“ pro Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek dle návrhu

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 22“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek s dodavatelem ALKA HOLDING spol. s r.o., se sídlem Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř, IČ 49814664, s nabídkovou cenou 441.258 Kč bez DPH, 533.922 Kč vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro Část 22 veřejné zakázky - Laboratorní nábytek s dodavatelem ALKA HOLDING spol. s r.o., se sídlem Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř, IČ 49814664, s nabídkovou cenou 441.258 Kč bez DPH, 533.922 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


45. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – V“ pro části veřejné zakázky
Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická 
vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 
550x1100 mm
Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V“, a to pro:
- Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení ALFAMEDIC s.r.o., se sídlem tř. 5. května 458/35, 373 72 Lišov, 
IČ 00513008, s nabídkovou cenou 2.384.261 Kč bez DPH, 2.884.955,81 Kč vč. DPH
- Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 
252 42 Vestec, IČ 14891344, s nabídkovou cenou 581.663 Kč bez DPH, 703.812,23 Kč vč. DPH
- Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 497.792 Kč bez DPH, 602.328,32 Kč vč. DPH
- Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice, 
IČ 27301800, s nabídkovou cenou 5.463.250 Kč bez DPH, 6.610.532,50 Kč vč. DPH
- Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství byla 
jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení B. Braun Medical s.r.o., se sídlem 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 48586285, s nabídkovou cenou 1.421.585 Kč bez DPH, 1.720.117,85 Kč vč. DPH
- Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 448.946 Kč bez DPH, 543.224,66 Kč vč. DPH
- Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 499.500 Kč bez DPH, 604.395 Kč vč. DPH
- Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení S & T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ 25701576, s nabídkovou cenou 227.900 Kč bez DPH, 275.759 Kč vč. DPH
- Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 121.719 Kč bez DPH, 147.279,99 Kč vč. DPH
- Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, 
IČ 26225484, s nabídkovou cenou 98.866 Kč bez DPH, 119.627,86 Kč vč. DPH
- Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení PROMA REHA, s.r.o., 
se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČ 63219107, s nabídkovou cenou 83.385 Kč bez DPH, 95.892,75 Kč vč. DPH
- Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení CMI s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 47117320, s nabídkovou cenou 1.600.000 Kč bez DPH, 1.936.000 Kč vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V“, a to pro:
- Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2
- Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
- Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3
- Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4
- Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
- Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop
- Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
- Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní
- Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
- Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
- Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 
550x1100 mm
- Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL,
dle návrhu


- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro:
- Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení ALFAMEDIC s.r.o., se sídlem tř. 5. května 458/35, 373 72 Lišov, 
IČ 00513008, s nabídkovou cenou 2.384.261 Kč bez DPH, 2.884.955,81 Kč vč. DPH
- Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 
252 42 Vestec, IČ 14891344, s nabídkovou cenou 581.663 Kč bez DPH, 703.812,23 Kč vč. DPH
- Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 497.792 Kč bez DPH, 602.328,32 Kč vč. DPH
- Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice, 
IČ 27301800, s nabídkovou cenou 5.463.250 Kč bez DPH, 6.610.532,50 Kč vč. DPH
- Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství byla 
jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení B. Braun Medical s.r.o., se sídlem 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 48586285, s nabídkovou cenou 1.421.585 Kč bez DPH, 1.720.117,85 Kč vč. DPH
- Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 448.946 Kč bez DPH, 543.224,66 Kč vč. DPH
- Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 499.500 Kč bez DPH, 604.395 Kč vč. DPH
- Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení S & T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ 25701576, s nabídkovou cenou 227.900 Kč bez DPH, 275.759 Kč vč. DPH
- Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 121.719 Kč bez DPH, 147.279,99 Kč vč. DPH
- Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, 
IČ 26225484, s nabídkovou cenou 98.866 Kč bez DPH, 119.627,86 Kč vč. DPH
- Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 
550x1100 mm byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení PROMA REHA, s.r.o., se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČ 63219107, s nabídkovou cenou 
83.385 Kč bez DPH, 95.892,75 Kč vč. DPH
- Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení CMI s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 47117320, s nabídkovou cenou 1.600.000 Kč bez DPH, 1.936.000 Kč vč. DPH;

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro
- Část 11 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 2 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení ALFAMEDIC s.r.o., se sídlem tř. 5. května 458/35, 373 72 Lišov, 
IČ 00513008, s nabídkovou cenou 2.384.261 Kč bez DPH, 2.884.955,81 Kč vč. DPH
- Část 12 veřejné zakázky – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 
252 42 Vestec, IČ 14891344, s nabídkovou cenou 581.663 Kč bez DPH, 703.812,23 Kč vč. DPH
- Část 13 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 3 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 497.792 Kč bez DPH, 602.328,32 Kč vč. DPH
- Část 14 veřejné zakázky – Zdravotnické přístroje 4 byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice, 
IČ 27301800, s nabídkovou cenou 5.463.250 Kč bez DPH, 6.610.532,50 Kč vč. DPH
- Část 15 veřejné zakázky – T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství byla 
jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení B. Braun Medical s.r.o., se sídlem 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ 48586285, s nabídkovou cenou 1.421.585 Kč bez DPH, 1.720.117,85 Kč vč. DPH
- Část 16 veřejné zakázky – T-0852 Kolposkop byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 448.946 Kč bez DPH, 543.224,66 Kč vč. DPH
- Část 17 veřejné zakázky – T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 499.500 Kč bez DPH, 604.395 Kč vč. DPH
- Část 18 veřejné zakázky – T-1101 Ventilátor transportní byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení S & T Plus s.r.o., se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, IČ 25701576, s nabídkovou cenou 227.900 Kč bez DPH, 275.759 Kč vč. DPH
- Část 25 veřejné zakázky – T-1107 Přístroj resuscitační neopuff byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení POLYMED medical CZ, a.s., se sídlem Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČ 27529053, s nabídkovou cenou 121.719 Kč bez DPH, 147.279,99 Kč vč. DPH
- Část 26 veřejné zakázky – T-1155 Svářečka sterilizačních obalů byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, 
IČ 26225484, s nabídkovou cenou 98.866 Kč bez DPH, 119.627,86 Kč vč. DPH
- Část 27 veřejné zakázky – T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 
550x1100 mm byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení PROMA REHA, s.r.o., se sídlem Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, IČ 63219107, s nabídkovou cenou 
83.385 Kč bez DPH, 95.892,75 Kč vč. DPH
- Část 29 veřejné zakázky – T-0890_Mikroskop operační ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení CMI s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2348/28, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČ 47117320, s nabídkovou cenou 1.600.000 Kč bez DPH, 1.936.000 Kč vč. DPH;
po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


46. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VII“ pro část veřejné zakázky
Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VII“. 
Pro Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta) byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, IČ 26225484, s nabídkovou cenou 1.087.228 Kč bez DPH, 1.315.545,88 Kč vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VII“ pro Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta) dle návrhu

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VII“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta) s dodavatelem STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, IČ 26225484, s nabídkovou cenou 1.087.228 Kč bez DPH, 1.315.545,88 Kč 
vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem a to pro Část 32 veřejné zakázky – Vybavení centrální sterilizace (kontejnery a síta) 
s dodavatelem STERIPAK s.r.o., se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, IČ 26225484, 
s nabídkovou cenou 1.087.228 Kč bez DPH, 1.315.545,88 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


47. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – VIII“ pro části veřejné zakázky
Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE
Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE
Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“, a to pro:
- Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.295.147 Kč bez DPH, 1.567.128 Kč vč. DPH
- Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.011.243 Kč bez DPH, 1.223.604 vč. DPH
- Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 641.721 Kč bez DPH, 776.482 vč. DPH

- schvaluje kupní smlouvy předložené vybraným dodavatelem RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, v nabídce v rámci zadávacího řízení s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“, a to pro:
- Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE
- Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE
- Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL,
dle návrhu

- schvaluje uzavření kupních smluv na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VIII“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro:
- Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.295.147 Kč bez DPH, 1.567.128 Kč vč. DPH
- Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.011.243 Kč bez DPH, 1.223.604 vč. DPH
- Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 641.721 Kč bez DPH, 776.482 vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupních smluv s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupních smluv s vybraným dodavatelem, a to pro:
- Část 33 veřejné zakázky - Instrumentárium GYNEKOLOGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.295.147 Kč bez DPH, 1.567.128 Kč vč. DPH
- Část 34 veřejné zakázky - Instrumentárium CHIRURGIE byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 1.011.243 Kč bez DPH, 1.223.604 vč. DPH
- Část 35 veřejné zakázky - Instrumentárium ORL byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení RADIX CZ s.r.o., se sídlem Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora - Karlov, 
IČ 26774321, s nabídkovou cenou 641.721 Kč bez DPH, 776.482 vč. DPH,
po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


48. Jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/08/18

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Romana Svitáka do funkce vedoucího odboru bezpečnosti 
a krizového řízení s účinností od 01.10.2018

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 17.12.2018

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


49. Centrální nákup elektrické energie – schválení nákupního pokynu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/08/18

- schvaluje nákupní pokyn na centrální nákup elektrické energie na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., s limitní cenou 1.200 Kč bez DPH/MWh s tím, že v případě neúspěšné aukce 
z důvodu nízké požadované limitní ceny se pro každé další kolo aukce zvyšuje limitní cena o 50 Kč 
bez DPH/MWh

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, odesláním nákupního pokynu burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., prostřednictvím aplikace PARC

Termín kontroly: 19.11.2018

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


50. Darovací smlouvy na základě ocenění obcí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/08/18

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím oceněných v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 
na slavnostním vyhlášení výsledků:

Město Hroznětín - Modrá stuha – společenský život				        50.000 Kč
Obec Hazlov - Bílá stuha – za práci s mládeží				                     50.000 Kč
Obe Sadov - Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí	                                  50.000 Kč
Obec Dolní Žandov - Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu  50.000 Kč
Obec Ovesné Kladruby - Diplom za moderní knihovnické a informační služby  	         20.000 Kč
Obec Velká Hleďsebe - Diplom za vzorné vedení kroniky		                      20.000 Kč
Obec Otročín - Diplom za rozvíjení lidových tradic		  		          20.000 Kč
Obec Hájek - Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)               20.000 Kč
Obec Podhradí - Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce	                       20.000 Kč
Obec Smolné Pece - Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce		          20.000 Kč
Obec Těšovice - Mimořádné ocenění za vytrvalou péči o životní prostředí	          20.000 Kč
Obec Otročín - Zvláštní cena hejtmanky za péči o válečné hroby		          15.000 Kč
Obec Dalovice - Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život)         20.000 Kč
Obec Kyselka - Objev roku                                                                                               15.000 Kč
Obec Tři Sekery - Čestné uznání za realizaci projektů péče o krajinu                              5.000 Kč
Obec Podhradí - Čestné uznání za vytváření podmínek pro setkávání občanů                 5.000 Kč
Obec Velká Hleďsebe - Čestné uznání za plánování rozvoje obce                                    5.000 Kč
Obec Kyselka - Zlatá cihla v Programu obnovy venkova: Kategorie A - obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu    			           20.000 Kč
Obec Ovesné Kladruby - Zlatá cihla v Programu obnovy venkova: Kategorie B - obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby				                                                  20.000 Kč
Obec Nové Hamry - Zlatá cihla v Programu obnovy venkova: Kategorie C - nové venkovské stavby
     				               				                        20.000 Kč

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje 
a informatiky, podpisem darovacích smluv

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje






51. Připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/08/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zaslané připomínky k návrhu Analytické a strategické části Koncepce středního školství v Karlovarském kraji, 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru školství, mládeže a tělovýchovy vyhodnotit zaslané připomínky, v souladu s nimi případně upravit Analytickou a strategickou část Koncepce středního školství v Karlovarském kraji a její Realizační část předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jednání dne 06.12.2018

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

Termín kontroly: 24.09.2018

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


52. Zahájení provozu "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" - akce "JESLE V 2. NP" Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace  - Výjimka z Pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/08/18

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na akci "JESLE V 2. NP." v objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, na adrese Zítkova 1267/4, 
PSČ 360 01 Karlovy Vary, ve smyslu přímého oslovení dodavatele stavebních úprav souvisejících 
se zřízením jeslí ve 2. n. p. v souvislosti se změnou účelu užívání v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 03/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na akci "JESLE V 2. NP." v objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, na adrese Zítkova 1267/4, 
PSČ 360 01 Karlovy Vary, ve smyslu přímého oslovení dodavatele potřebného vybavení jeslí ve 2. n. p. objektu v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Erika Pavlová , ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace








53. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – III, část 19“ pro část veřejné zakázky
Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/08/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 19“. 
Pro Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, IČ 35812478, s nabídkovou cenou 2.770.972 Kč bez DPH, 3.352.876,12 Kč vč. DPH.

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 19“ pro Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový dle návrhu

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - III, část 19“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový s dodavatelem IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, IČ 35812478, s nabídkovou cenou 
2.770.972 Kč bez DPH, 3.352.876,12 Kč vč. DPH

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro Část 19 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový s dodavatelem 
IC DESIGN s.r.o., se sídlem Žitná 7210/17, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika, IČ 35812478, s nabídkovou cenou 2.770.972 Kč bez DPH, 3.352.876,12 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.







Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje


Mgr. Petr Kubis v. r.
náměstek hejtmanky


