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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 114. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. října 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:50 do 9:10 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, 
Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová
Omluveni:		Ing. Bradáč
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Bracháček, Mgr. Novotný, Ing. Samáková, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ financovaného v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích 
a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, spolufinancovaná z Integrovaného regionálního operačního programu
RK 1171/10/18
2.
Informace ke škodním událostem spojeným s rekonstrukcí oddělení gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici Karlovy Vary
RK 1172/10/18







 		 	                
   







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Karla Jakobce

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka trenažérů 
a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ financovaného v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, spolufinancovaná z Integrovaného regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1171/10/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení malého rozsahu na dodavatele zakázky s názvem „Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik – část A. Výcvikové pracoviště ZOS“ financovaného v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Your System, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, 
s nabídkovou cenou 1.185.800,00 Kč vč. DPH (980.000,00 Kč bez DPH)

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže Your System, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 1.185.800,00 Kč vč. DPH (980.000,00 Kč bez DPH)

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


2. Informace ke škodním událostem spojeným s rekonstrukcí oddělení gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1172/10/18

- bere na vědomí informace Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke škodním událostem spojeným 
s rekonstrukcí gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici Karlovy Vary

- schvaluje návrh postupu obnovy majetku Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu




- souhlasí s vyplacením pojistného plnění za škody vzniklé při níže uvedených škodných událostech 
na nemovitém a movitém majetku včetně zdravotnických přístrojů ve vlastnictví Karlovarského kraje 
- IČO 70891168, na bankovní účet č. 35-0227290217/0100, společnosti Karlovarská krajská 
nemocnice, a.s. - IČO 26365804. Uvedený majetek Karlovarská krajská nemocnice, a.s., po právu užívá 
a je pojištěn v pojistné smlouvě č. 0013877011 sjednané za podmínek České podnikatelské 
pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Uvedený souhlas se týká škodných událostí: 
1. PU u ČPP č. 2184014972 - ze dne 14.06.2018
2. PU u ČPP č. 2184021176 - ze dne 23.08.2018
3. PU u ČPP č. 2184023087 - ze dne 25.09.2018

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedeného souhlasu k pojistnému plnění

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.






     Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.                                      Ing. Josef Janů v. r.
                              hejtmanka                                                                       ověřovatel
                  Karlovarského kraje

