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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

z 82. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. února 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:21 do 7:29 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 07:25 hod.), Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		p. Hurajčík, Mgr. Seifertová
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Smlouva o nájmu dopravního prostředku 
RK 202/02/18
2.
Záměr společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek Českými dráhami a.s., z Operačního programu doprava pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje
RK 203/02/18










Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 2	Záměr společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek Českými dráhami a.s., z Operačního programu doprava pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje




1. Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/02/18

- souhlasí s výjimkou z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2017 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" pro uzavření smlouvy 
o nájmu dopravního prostředku mezi Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., a Karlovarským krajem

- schvaluje smlouvu o nájmu dopravního prostředku mezi Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., 
a Karlovarským krajem na období od 22.02.2018 do 21.02.2021 dle předloženého znění

- pověřuje vedoucí odboru vnitřních záležitostí, Mgr. Marcelu Saxovou, podpisem smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Záměr společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek Českými dráhami a.s., z Operačního programu doprava pro spojení Plzeňského 
a Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/02/18

- souhlasí s realizací záměru společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizací záměru společného projektu Karlovarského a Plzeňského kraje k pořízení moderních elektrických jednotek pro spojení Plzeňského 
a Karlovarského kraje


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Radě Karlovarského kraje činit úkony 
k uzavření smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích 170 a 140 dle předloženého záměru s možnými případnými úpravami jízdních řádů

Termín kontroly: 23.07.2018

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


