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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 228. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. listopadu 2020 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:02 do 9:46 hodin 


Přítomni:	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec (od 9:04 hod.),
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. Jánská, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka: 		Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"
RK 1221/11/20
2.
Přerušení způsobilého období příjmu žádostí o dar v rámci výzvy na podporu ubytování v Karlovarském kraji
RK 1222/11/20
3.
Rozpočtové změny
RK 1223/11/20
4.
Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2020
RK 1224/11/20
5.
Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 1225/11/20
6.
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory
RK 1226/11/20
7.
„Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby
RK 1227/11/20
8.
„Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada 
Všeborovice – Šemnice“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby

RK 1228/11/20




 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/11/20

- schvaluje vyloučení účastníka DispoMask Czech s.r.o., Antala Staška 1076/33, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 09093851, z účasti v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému v kategorii č. 2,  dle § 139 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož žádost o účast podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky

- schvaluje vyloučení účastníka OKULA EYEWEAR s.r.o., Mierové námestie 65/13, 019 01 Ilava, 
IČO 44524412, z účasti v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému v kategorii č. 5, dle § 139 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož žádost o účast podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky

- schvaluje vyloučení účastníka Vi.S Company s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, 
IČO 1707621, z účasti v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému v kategorii č. 5, dle § 139 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
z důvodu, že žádost podaná účastníkem pro tuto kategorii nesplňuje zadávací podmínky

- schvaluje vyloučení účastníka PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., K Panelárně 115, 360 01 Otovice, 
z účasti v zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému v kategoriích č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, dle § 139 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
z důvodu, že žádost o účast podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému "Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných zdravotnických pomůcek", a to seznam účastníků pro zařazení 
do dynamického nákupního systému:

	Vi.S Company s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4; IČO 1707621 
             v kategoriích č. 1, 2, 3, 4 a 7;

ROYAX, s.r.o., Obchodní 107, 251 01 Čestlice, IČO 24755346, v kategorii č. 1;
B.Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO 48586285, 
             v kategoriích č. 3 a 7;
VAVI s.r.o., Pivovarská 475, 385 01 Vimperk - Vimperk II, IČO 28081471, v kategoriích 
             č. 1 a 2;
STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 29124140, 
             v kategoriích č. 1 a 2;
	HARTMANN - RICO, a.s., Masarykovo náměstí 77. 664 71 Veverská Bitýška, 	IČO 44947429, 
             v kategoriích č. 2, 3 a 7;
	SATRONEL OÜ, Türi 10D, 113 13 Tallin, IČO 12152809, Estonsko, 
             v kategoriích č. 1, 2 a 4;
KORAKO plus s.r.o., Bielická 369, 958 04 Partyzánske, IČO 44524412, v kategorii č. 3;
	PAPE-kancelářské potřeby s.r.o., K Panelárně 115, 360 01 Otovice, IČO 26378523, 
             v kategorii č. 2.

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k vyloučení účastníků zadávacího řízení

- ukládá vedoucímu odboru investic činit veškeré úkony nutné k zavedení dynamického nákupního systému

- pověřuje vedoucího odboru investic k provedení posouzení kvalifikace dodavatele, jehož žádost o účast v dynamickém nákupním systému přijde v průběhu již zavedeného dynamického nákupního systému 
a k učinění rozhodnutí o zařazení či odmítnutí zařazení dodavatele do zavedeného dynamického nákupního systému

- ukládá vedoucímu odboru investic předkládat roční přehled (vždy za uplynulý kalendářní rok) 
k zavedenému dynamickému nákupnímu systému, obsahující aktuální seznam dodavatelů zařazených 
do dynamického nákupního systému a seznam všech zakázek zadaných v tomto dynamickém nákupním systému

Termín kontroly: březen 2021

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


2. Přerušení způsobilého období příjmu žádostí o dar v rámci výzvy na podporu ubytování 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1222/11/20

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje přerušení způsobilého období příjmu žádostí po dobu platnosti vládních opatření, nařízení vlády č. 1103, s tím, že budou vyřizovány ty žádosti o dar, které mají termín zahájení pobytu 
od 1. 10. 2020 do 17. 11. 2020 včetně

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit informaci o přerušení příjmu žádostí po dobu platnosti vládních opatření

Termín kontroly: 14.12.2020

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









3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1223/11/20

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 390/2020
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 89.990 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami; evidenční číslo programu 133 320. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a budou poskytnuty příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na pokrytí nákladů spojených s pořízením kompenzační pomůcky – televizní lupy pro slabozrakou žákyni.

Rozpočtovou změnu č. 391/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.191.941,10 Kč (podíl EU 85 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění financování projektu Smart Akcelerátor 2.0 realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938). 

Rozpočtovou změnu č. 392/2020
- navýšení příjmů Karlovarského kraje a zároveň snížení financování Karlovarského kraje ve výši 1.174.209,12 Kč (85 % podíl EU, 10 % podíl SR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené k financování projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 393/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu projektů EU Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 183.390,97 Kč z titulu přijetí finančních prostředků od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední škola živnostenská Sokolov určených k vrácení zálohově poukázaných prostředků na realizaci projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15¬007/0000201 s názvem Učíme 
se vedle sebe, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Jedná se o vratku nevyužitých finančních prostředků, které budou odvedeny 
přes rozpočet zřizovatele (Karlovarský kraj) poskytovateli dotace Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 394/2020
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje o částku 1.451.400 Kč z titulu obdržení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na pořízení technického vybavení pro nižší stupně víceletých gymnázií; MSMT-38066/2020. Finanční prostředky 
se zapojí do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
a budou poskytnuty příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden v příloze č. 1).

Rozpočtovou změnu č. 395/2020
- snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020 o částku 11.357 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu kultury České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky 
z neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu Kulturní aktivity pro handicapované a seniory 
v roce 2020, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 396/2020
- snížení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2020 o částku 528,50 Kč z titulu vrácení finančních prostředků Ministerstvu kultury České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z investiční účelové dotace v rámci dotačního řízení Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II 
v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum Cheb.

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


4. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 
k 30.09.2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1224/11/20

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2020

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.09.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1225/11/20

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich odpis nezpůsobí záporný výsledek hospodaření organizací
k 31.12.2020:

	příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

	- pohledávky ve výši 2.366.335,75 Kč

2. 	příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
	- pohledávku ve výši 2.343 Kč

3.	příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.
	- pohledávky ve výši 126.715 Kč

4. 	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
	- pohledávku ve výši 3.781 Kč

5.	příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.
	- pohledávky ve výši 19.659 Kč
6.	příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.
	- pohledávku ve výši 4.400 Kč

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


6. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemku parc. č. 522/3 v k.ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1226/11/20

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku parc. č. 522/3 o výměře cca 30 m2 
v k.ú. Dvory konkrétnímu zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako budoucí kupující na straně druhé), jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku, za dohodnutou kupní cenu, která bude stanovena po ukončené stavbě na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem 
z oboru oceňování, dle zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění, vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., s tím, že bude zrušeno k předmětné části pozemku předkupní právo Statutárním městem Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
parc. č. 522/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Dvory konkrétnímu zájemci společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
a to formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 (jako budoucí kupující na straně druhé), jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku, za dohodnutou kupní cenu, která bude stanovena po ukončené stavbě 
na základě znaleckého posudku vypracovaného znalcem z oboru oceňování, dle zákona č. 151/1997 Sb., 
v platném znění, vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce 
před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., s tím, že bude zrušeno k předmětné části pozemku předkupní právo Statutárním městem Karlovy Vary

- ukládá odboru správa majetku požádat Statutární město Karlovy Vary o souhlas se zrušením předkupního práva k části pozemku parc. č. 522/3 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Dvory, který bude předmětem prodeje do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., za účelem plánované stavby trafostanice pro potřeby realizace projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje"

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Termín kontroly: únor 2021

Zodpovídá:
Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
7. „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
na provedení stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1227/11/20

- bere na vědomí informaci o změnovém listě číslo 10 v rámci realizace stavby „Lávka přes řeku Ohři 
ve Svatošských skalách“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, na realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři 
ve Svatošských skalách“, dle návrhu

- pověřuje člena rady pro oblast investic podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, na realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


8. „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“ 
- schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1228/11/20

- bere na vědomí informaci o změnových listech č. 7 - 13 v rámci realizace stavby „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Komunikace Sokolov s.r.o., se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO 28036166, na realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“, dle návrhu

- pověřuje „člena rady pro oblast investic“ podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Komunikace Sokolov s.r.o., se sídlem Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČO 28036166, 
na realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice 
– Šemnice“

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic






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


