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


USNESENÍ

ze 106. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. září 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:38 do 13:58 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 13:44 hod.),  Ing. Bradáč (od 13:42 hod.), 
Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová
Omluveni:		Ing. Bureš
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu 
Další zúčastnění: 	Ing. Hryszová, Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Revokace usnesení č. RK 1029/09/18 ze dne 03.09.2018
Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže "Ze života národnostních menšin"
RK 1040/09/18
2.
Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ze strany Statutárního města Karlovy Vary, sdělení Ministerstva kultury a sdělení skupiny ARCHAVARYK
RK 1041/09/18
3.
Informace o zadání veřejné zakázky na zpracování právního rozboru s cenou 
do 50.000 Kč bez DPH
RK 1042/09/18







 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Mgr. Dalibora Blažka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Revokace usnesení č. RK 1029/09/18 ze dne 03.09.2018
Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže "Ze života národnostních menšin"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/09/18

- revokuje usnesení č. RK 1029/09/18 ze dne 03.09.2018

- schvaluje poskytnutí finančních darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže "Ze života národnostních menšin" v celkové výši 21.000 Kč

Termín kontroly: 22.10.2018

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


2. Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ze strany Statutárního města Karlovy Vary, sdělení Ministerstva kultury a sdělení skupiny ARCHAVARYK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/09/18

- bere na vědomí vyjádření statutárního města Karlovy Vary k předloženému konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ke stavbě "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary" včetně příloh

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- ukládá odboru řízení projektů pokračovat ve zpracovávání projektové dokumentace v souladu 
s již přijatými závěry jednání mezi Radou Karlovarského kraje a Radou města Karlovy Vary 
ze dne 23. 4. 2018, usnesením č. RK 498/05/18 ze dne 3. 5.2018 a usnesením č. RK 844/07/18
ze dne 23. 7. 2018, kterým Rada Karlovarského kraje schválila koncept projektové dokumentace

- schvaluje znění odpovědi k vyjádření Statutárního města Karlovy Vary ke konceptu projektové dokumentace ke stavbě "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary", č. j. 1299/ORI/18 
ze dne 27. 8. 2018 s případným zapracováním připomínek členů Rady Karlovarského kraje či projektanta


- pověřuje hejtmanku, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem odpovědi k vyjádření Statutárního města Karlovy Vary ke konceptu projektové dokumentace

- bere na vědomí znění dopisu skupiny ARCHAVARYK ze dne 2. 8. 2018

- schvaluje znění odpovědi na dopis skupiny ARCHAVARYK s případným zapracováním připomínek členů Rady Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmanku, Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou, podpisem odpovědi na dopis skupiny ARCHAVARYK

- bere na vědomí odpověď Ministerstva kultury ČR na žádost Karlovarského kraje o udělení výjimky 
z Příkazu ředitele OIVZ č. 1/2017 a sdělení Ministerstva kultury ČR o skutečnosti, že žádost o dotaci 
na projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary vyhověla podmínkám dotačního programu 
č. 134 220 a ministerstvo provedlo veškeré úkony související s registrací akce

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


3. Informace o zadání veřejné zakázky na zpracování právního rozboru s cenou do 50.000 Kč 
bez DPH

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/09/18

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na právní služby na zpracování právního rozboru 
s cenou do 50.000 Kč bez DPH, a to advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., 
se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, kdy předmětem právního rozboru je posouzení možnosti zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní", zadaného zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary a posouzení, zda musí Karlovarský kraj v tomto zadávacím řízení pokračovat z důvodu, že plně vstoupil do práv a závazků původního zadavatele, tedy zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

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











Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel


