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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 186. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. března 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:27 do 13:49 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis,  p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem  7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Váňa 
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta,  Ing. Leichter, Ing. Lichtneger,  MBA, Mgr. Miosgová, 
Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Raška, Mgr. Saxová, 
PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.03.2020
RK 242/03/20
2.
Změna ve složení Komise pro UNESCO
RK 243/03/20
3.
Schválení plánu údržby a výsprav v rámci rozsahu závazku veřejné služby údržby silnic II. a III. tříd na rok 2020 zaměřeného v maximální míře na výspravy silnic po zimním období a na zajištění bezpečnosti provozu
RK 244/03/20
4.
Stavba "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
na pozemcích p.č. 768 a 903/1 v k.ú. Karlovy Vary 
RK 245/03/20
5.
Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji 
RK 246/03/20
6.
Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, územní samosprávné celky na území Karlovarského kraje a jejich vybrané příspěvkové organizace" 
- zrušení zadávacího řízení
RK 247/03/20








 		                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka 
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 09.03.2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/20

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje 
k datu 09.03.2020 dle návrhu č. 1 a č. 2

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Změna ve složení Komise pro UNESCO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/20

- bere na vědomí rezignaci paní Ingeborg Štikové na funkci členky Komise pro UNESCO

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dnem 09.03.2020, Ing. Bronislava Grulicha novým členem Komise pro UNESCO

- 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


3. Schválení plánu údržby a výsprav v rámci rozsahu závazku veřejné služby údržby silnic 
II. a III. tříd na rok 2020 zaměřeného v maximální míře na výspravy silnic po zimním období 
a na zajištění bezpečnosti provozu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/20

- bere na vědomí informaci, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., odsouhlasila Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., plán letní údržby a výsprav v rámci rozsahu závazku veřejné služby silnic II. a III. tříd na rok 2020 zaměřený v maximální míře na výspravy silnic po zimním období
a na zajištění bezpečnosti provozu
- schvaluje Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., plán údržby a výsprav v rámci rozsahu závazku veřejné služby silnic II. a III. tříd na rok 2020 předložený Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., 
s těmito změnami:
1) v příloze č. 3 - položky 11210, 12330, 12340 zajistit v rozsahu jako v roce 2019, tj. snížení 
     o částku 8.894.000 Kč
2) v příloze č. 3 - položky 21710, 21711, 21914, 21917, 22615 budou navýšeny o částku 8.894.000 Kč
     dle plánu výsprav zpracovanou Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: 30.11.2020

Zodpovídá:
Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Raška, člen představenstva


4. Stavba "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 768 a 903/1 
v k.ú. Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/20

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary", na pozemcích p.č. 768 a 903/1 
v k.ú. Karlovy Vary, mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, 
IČO 70891168 (jako stranou budoucí oprávněnou ze služebnosti inženýrské sítě) a statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti inženýrské sítě), s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


5. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících 
v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/20

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostní akce spojené s předáním ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji u příležitosti Dne učitelů 2020

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících 
v Karlovarském kraji, dle návrhu

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

Termín kontroly: 20.04.2020

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


6. Veřejná zakázka "Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, územní samosprávné celky na území Karlovarského kraje a jejich vybrané příspěvkové organizace" - zrušení zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/20

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Poskytování telekomunikačních služeb 
pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, územní samosprávné celky na území Karlovarského kraje a jejich vybrané příspěvkové organizace" zahájeného dne 04.02.2020 
z důvodu porušení zákona

Termín kontroly: 20.04.2020

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí














   Mgr. Petr Kubis v. r.
         hejtman 
Karlovarského kraje

   Martin Hurajčík v. r. 
    náměstek hejtmana


