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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 222. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. září 2020 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:45 do 13:00 hodin 


Přítomni:	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek,  Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 6 radních) 
Jednání řídil:		Mgr. Kubis 
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Ing. Jakobec, Ing. Bureš      	
Přizvaní:		Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje	
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta
Zapisovatelka: 		Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Poskytnutí věcného daru pěstounům na přechodnou dobu v Karlovarském kraji
RK 1058/09/20
2.
Propagace Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje od ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na zadání propagace Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje ŽIVÉMU KRAJI - DESTINAČNÍ AGENTUŘE 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
RK 1059/09/20










 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- p. Martina Hurajčíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Poskytnutí věcného daru pěstounům na přechodnou dobu v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/09/20

- schvaluje poskytnutí věcného daru - dětského kočárku pěstounům na přechodnou dobu v Karlovarském kraji dle návrhu

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 338/2020 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 41.670 Kč do rozpočtu běžných výdajů Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí věcného daru šesti osobám vykonávajícím pěstounskou péči v Karlovarském kraji, a to ve formě kočárku

Termín kontroly: 30.11.2020

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


2. Propagace Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje od ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.
Výjimka z předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na zadání propagace Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje ŽIVÉMU KRAJI 
- DESTINAČNÍ AGENTUŘE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1059/09/20

- schvaluje výjimku z čl. VIII předpisu rady kraje č. PR 06/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" za účelem zajištění propagace Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje s tím, že zakázka bude zadána přímým oslovením jednoho dodavatele, a to ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., IČO 05309964, se sídlem Závodní 379/84a, Dvory, Karlovy Vary

- schvaluje zadání zakázky na propagaci Výzvy na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje u ŽIVÉHO KRAJE - DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ 
KRAJ, Z.S., ve výši 130.000 Kč



- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu objednat propagaci Výzvy 
na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území Karlovarského kraje od ŽIVÉHO KRAJE 
- DESTINAČNÍ AGENTURY PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., a zajistit všechny kroky vyplývající 
z usnesení

Termín kontroly: 16.11.2020

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
















             Mgr. Petr Kubis v. r.	    Ing. Josef Janů v. r.
                      hejtman	        ověřovatel
           Karlovarského kraje


