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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 205. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. června 2020 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:45 do 9:07 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík (do 8:28 hod.), Mgr. Blažek, Ing. Bureš, p. Váňa, 
Ing. Janů (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Petra Palusková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Změna ve složení Komise pro řešení bezpečnostních otázek
RK 606/06/20
2.
Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 607/06/20
3.
Schválení přijetí daru a schválení smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID - 19 mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a Karlovarským krajem
RK 608/06/20
4.
Smlouva o výpůjčce budovy „RETE“ č.p. 2291, která je součástí pozemku 
p.č. 78/33, k.ú. Sokolov, mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor
RK 609/06/20
5.
Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Praze na zajištění činnosti pobočky školy 
v Sokolově
RK 610/06/20
6.
Schválení udělení plné moci řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly 
v rámci udržitelnosti projektu financovaného v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

RK 611/06/20
7.
Schválení závazného finančního příslibu projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" 
RK 612/06/20
8.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov 
- Revitalizace objektu SO706 Sokolov"
RK 613/06/20




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Změna ve složení Komise pro řešení bezpečnostních otázek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/06/20

- bere na vědomí rezignaci PhDr. Zdeňka Soukupa na funkci člena Komise pro řešení bezpečnostních otázek doručenou hejtmanovi kraje Mgr. Petru Kubisovi dne 19.05.2020

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 11.06.2020 Bc. Ivu Kalátovou členkou Komise 
pro řešení bezpečnostních otázek

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

Termín kontroly: 13.07.2020

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


2. Společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje 
a úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, z vlastnictví města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/06/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu "S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112" v Karlovarském kraji, 
dle předloženého materiálu

- schvaluje budoucí záměr Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout části nemovitých věcí "S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného systému 112" pro účely města Karlovy Vary, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podmínky pro užívání "S.polečného O.peračního S.třediska složek integrovaného záchranného systému 112" pro účely města Karlovy Vary formou smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu a zmocňuje Radu Karlovarského kraje 
ke stanovení hodnoty výlučného užívání prostorů a plochy pro rozúčtování nákladů na užívání společných prostor se zohledněním práva výlučného užívání, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí smlouvě, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje vypůjčit 
a pronajmout výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/84 v k.ú. Dvory, obec a okres Karlovy Vary, o výměře 4.463 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1082-101/2019 z původního pozemku p.č. 525/84 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 525/146, a to formou kupní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, 
IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary (jako kupujícím) a Statutárním městem Karlovy Vary, IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary (jako prodávající), 
s tím, že kupující uhradí kupní cenu ve výši 1.562.050 Kč bez DPH, dále za podmínek dle návrhu, 
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25. května 2015, podpisem předmětné kupní smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru investic zahájení projektové přípravy k realizaci projektu "S.polečné O.perační S.tředisko složek integrovaného záchranného systému 112" v areálu krajských institucí

Termín kontroly: 05.10.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


3. Schválení přijetí daru a schválení smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků 
a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID - 19 mezi Českou republikou 
- Ministerstvem zdravotnictví a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/06/20

- schvaluje přijetí daru zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním 
COVID - 19 v pořizovací hodnotě osvobozené od DPH 2.536.947 Kč (20 ks termokamer) 
a 335.449,74 Kč vč. DPH (2 ks plicní ventilátor, 5 ks obličejová maska), celkem hodnota daru 2.872.396,74 Kč formou smlouvy o bezúplatném převodu mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341 a Karlovarským krajem 
dle návrhu

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje, na základě usnesení 
č. RK 534/05/15 ze dne 25.5.2015 podpisem předmětné smlouvy o bezúplatném převodu dle návrhu
Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví


4. Smlouva o výpůjčce budovy „RETE“ č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33, k.ú. Sokolov, mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 609/06/20

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci 
k budoucímu majetkoprávnímu vypořádání plynoucího z návrhu smlouvy o výpůjčce budovy "RETE" 
č.p. 2291, která je součástí pozemku p.č. 78/33 k.ú. Sokolov, obec Sokolov, mezi městem Sokolov 
a Karlovarským krajem, pro účely zajištění výukových prostor, kde Karlovarský kraj provede technické zhodnocení do budovy v majetku města Sokolov, které zůstane v majetku Karlovarského kraje po dobu trvání výpůjčky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování zůstatkové hodnoty investice městu Sokolov v případě, že k ukončení smlouvy o výpůjčce dojde z důvodu porušení povinnosti ze strany Karlovarského kraje

Termín kontroly: 05.10.2020

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku


5. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Praze na zajištění činnosti pobočky školy v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/06/20

- souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Praze, se sídlem 
Pod Táborem 102/5, 190 00 Praha - Hrdlořezy, IČO 48135453, dle předloženého návrhu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvková organizace a Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Praze, se sídlem 
Pod Táborem 102/5, 190 00 Praha - Hrdlořezy, IČO 48135453, dle předloženého návrhu

- pověřuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, k podpisu předmětných smluv, dle předloženého návrhu

- schvaluje poskytnutí účelového provozního příspěvku Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, ve výši 480.000 Kč ročně na úhradu nákladů spojených se zajištěním úklidu předmětu nájmu dle uvedené nájemní smlouvy (1,5 pracovního úvazku uklízečky)

Termín kontroly: 27.07.2020



Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


6. Schválení udělení plné moci řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly v rámci udržitelnosti projektu financovaného v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/06/20

- schvaluje udělení plné moci řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi, ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontroly v rámci projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ze strany Centra regionálního rozvoje České republiky, a to dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci

Termín kontroly: 02.11.2020

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví


7. Schválení závazného finančního příslibu projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/06/20

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace 
o projektu „Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů 
na přípravu a realizaci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 502.000.000 Kč 
b) vlastní spolufinancování realizace projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 211.700.000 Kč tzn. 50 % celkových uznatelných výdajů realizace projektu a výdajů nad rámec dotace (neuznatelných výdajů na přípravu a realizaci projektu) ve výši max. 78.500.000 Kč
 c) závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtech kraje na roky 2024 – 2029 
na výdaje související s udržitelností projektu po dobu 5 let ve výši 36.000.000 Kč

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci, 
že příprava věcné náplně, udržitelnost a provoz projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" bude zajištěn Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem plné moci pro Ing. Josefa Janů 
k provádění úkonů souvisejících s projektem
- zrušuje část usnesení č. RK 1430/12/19, kde je konstatováno, že "Rada Karlovarského kraje souhlasí 
s realizací celého projektu za předpokladu získání finančních prostředků z národních nebo evropských fondů ve výši min. 70 % nákladů"

Termín kontroly: 05.10.2020

Zodpovídá:
Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje


8. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/06/20

- schvaluje Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539, s nabídkovou cenou 11.722.052,47 Kč bez DPH (14.183.683,49 Kč včetně DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - Revitalizace objektu SO706 Sokolov", 
dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539, s nabídkovou cenou 11.722.052,47 Kč bez DPH (14.183.683,49 Kč včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá vedoucímu odboru investic činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem SUAS - stavební, s.r.o., Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO 61779539

Termín kontroly: 07.09.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic











Mgr. Petr Kubis v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

          Mgr. Dalibor Blažek v. r.
náměstek hejtmana



