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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 209. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. července 2020 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:26 do 9:44 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, pan Hurajčík, Ing. Jakobec, Ing. Bradáč, Ing. Janů 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, pan Váňa
Přizvaní:		PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, JUDr. Tomek
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Informace o postupu ve věci uplatňování nároků ze smlouvy o dílo na akci Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu, rozpočtová změna
RK 686/07/20
2.
Odsouhlasení změny ve složení Komise pro předkládací zprávu k usnesení vlády „Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“
RK 687/07/20











 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka
- Ing. Jaroslava Bradáče

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Informace o postupu ve věci uplatňování nároků ze smlouvy o dílo na akci Karlovarská krajská nemocnice, a. s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu, rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/07/20

- bere na vědomí informaci o stavu a postupu ve věci řešení problematiky akce "Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu", vyplývající 
ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Karlovarským krajem na straně jedné jako objednatelem 
a společností Energie stavební a báňská a.s., jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem "ESB-VCES Nemocnice Cheb"

- schvaluje uplatnění vzájemného návrhu ve výši 82.684.727,68 Kč v rámci soudního jednání probíhajícího u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 41 Cm 37/2020, v jehož rámci se žalobkyně 
na Karlovarském kraji domáhají zaplacení částky 611.529,75 Kč

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 261/2020
- přesun rozpočtových prostředků běžných výdajů Odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ±3.000.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění finančního plnění na náklady spojené s řešením problematiky vyplývající z akce Karlovarská krajská nemocnice, a.s., nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu, zejména vedení již probíhajícího soudního sporu a právní konzultace k realizaci a dokončení uvedené akce.

- schvaluje udělení plné moci JUDr. Pavlu Tomkovi, advokátovi zapsanému v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod  ev. číslem 04488, se sídlem Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice, identifikační číslo 61792977, k zastupování v právní záležitosti a v rozsahu vymezeného zástupčího oprávnění dle přiložené plné moci

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










2. Odsouhlasení změny ve složení Komise pro předkládací zprávu k usnesení vlády „Změna 
ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji 
a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/07/20

- souhlasí s návrhem personální změny v „Komisi k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“ za Karlovarský kraj takto:
člen - Ing. Vít Venhoda	
náhradník - Ing. Helena Baranovská

- souhlasí v rámci meziresortního připomínkového řízení s doplněním předkládací zprávy k návrhu usnesení Vlády ČR „Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí 
v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností 
v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje“, který zpracovává Ministerstvo financí ČR, o personální změny navržené Karlovarským krajem

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství









             Mgr. Petr Kubis v. r.                                            Martin Hurajčík v. r.
	       hejtman	náměstek hejtmana
             Karlovarského kraje

