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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 184. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. února 2020 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 10:08 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, 
Ing. Jakobec (od 10:03 hod.), Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa 
(celkem  8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Ing. Janů
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Jánská,  Mgr. Novotný,  PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje 
za společnostmi RELSIE spol. s r.o. a PFI s.r.o.
RK 164/02/20
2.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – zajištění přechodného období z hlediska služeb technického dozoru po ukončení původní smlouvy o dílo, přípravy nového zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby a technické pomoci během předčasného užívání nedokončené stavby, schválení dodatku 
číslo 1 k příkazní smlouvě ev. č. KK03272/16 ze dne 23. 12. 2016
RK 165/02/20
3.
Vypořádání námitek proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 
Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem
RK 166/02/20
4.
Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
RK 167/02/20
5.
Změna ve složení Komise pro sociální oblast
RK 168/02/20
6.
Poskytnutí materiální pomoci čínským provinciím, které jsou zasaženy koronavirem
RK 169/02/20





 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka 
- Mgr. Dalibora Blažka

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje za společnostmi RELSIE spol. s r.o. a PFI s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 164/02/20

- schvaluje podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje za společnostmi RELSIE spol. s r.o. a PFI s.r.o., ve výši 9.222.024 Kč, vzniklé z titulu odpovědnosti za škodu, způsobenou uvedenými společnostmi Karlovarskému kraji neplněním nebo porušením smluvních povinností 
a podmínek, v důsledku čehož byl Karlovarskému kraji vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně 
v částce 9.222.024 Kč

- ukládá Odboru legislativnímu a právnímu a krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje vymáhat uvedenou pohledávku

Termín kontroly: 08.06.2020

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


2. Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – zajištění přechodného období z hlediska služeb technického dozoru 
po ukončení původní smlouvy o dílo, přípravy nového zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele stavby a technické pomoci během předčasného užívání nedokončené stavby, schválení dodatku číslo 1 k příkazní smlouvě ev. č. KK03272/16 ze dne 23. 12. 2016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 165/02/20

- schvaluje návrh dodatku číslo 1 k příkazní smlouvě na technický dozor stavebníka v souvislosti 
s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ s příkazníkem INSCAN s.r.o., K Nemocnici 855/28, Cheb, IČO 29110556

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, podpisem dodatku číslo 1 k příkazní smlouvě 
na technický dozor stavebníka v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ 
s příkazníkem INSCAN s.r.o., K Nemocnici 855/28, Cheb, IČO 29110556



Termín kontroly: 22.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


3. Vypořádání námitek proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary 
- stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/20

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele GUKON KONSTRUKCE s.r.o., U Korečnice 2293, 
688 01 Uherský Brod, IČO 29183707, proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary - stavba depozitáře“, část 2 - vybavení depozitáře regálovým systémem

Termín kontroly: 06.04.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


4. Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/20

- souhlasí se zněním smlouvy o úvěru uzavírané s Českou spořitelnou, a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit znění smlouvy o úvěru uzavírané s Českou spořitelnou, a.s. a pověřit Ing. Martinu Jánskou, vedoucí odboru finančního, podpisem smlouvy o úvěru

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Změna ve složení Komise pro sociální oblast

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/20

- odvolává v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 14.02.2020, MUDr. Ing. Roberta Plachého z funkce člena Komise pro sociální oblast

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 15.02.2020, Ing. Michala Pospíšila novým členem Komise pro sociální oblast

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce





Termín kontroly: 20.04.2020

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


6. Poskytnutí materiální pomoci čínským provinciím, které jsou zasaženy koronavirem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/20

- bere na vědomí informaci 1. místopředsedy AKČR a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka o možnosti poskytnout materiální pomoc čínským provinciím, které jsou zasaženy koronavirem

- schvaluje poskytnutí materiální pomoci ČLR ve formě ochranných roušek s tím, že na jejich nákup vyčleňuje částku do výše 100.000 Kč včetně DPH, která bude použita tak, že v hodnotě do 75.000 Kč budou roušky zaslány do ČLR a zbytek ponechán v rezervě Karlovarského kraje

- schvaluje výjimku z předpisu Rady kraje č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi čl. VIII. odst. 3 s tím, že výjimka se uděluje 
pro přímé oslovení jednoho dodavatele

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje zajistit po technické stránce realizaci schváleného usnesení

Termín kontroly: 20.04.2020

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




   




    

  Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

       Martin Hurajčík v. r. 
         náměstek hejtmana



