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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 59. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 

dne 13. ledna 2022 (mimo řádný termín)   

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  

v době od 9:00 do 9:15 hodin  

 
 

Přítomni:               Ing. Kulhánek, Ing. Jakobec, Mgr. Blažek, p. Pizinger, Mgr. Čermák,  

pí Haláková, Ing. Hromádko, Mgr. Pisár (celkem 8 radních) 

Jednání řídil:         Ing. Kulhánek 

Omluveni:  Ing. arch. Franta 

Přizvaní: Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Další zúčastnění: Bc. Čekan 

Zapisovatelka:       Bc. Kroupová 

 

 

    Usnesení č. 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu  

B. Schválení programu jednání  

   

1. Vyjádření k obdrženému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský 

kraj“, realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. 

oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla projektů 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

RK 45/01/22 

 

 

 
A. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Jindřicha Čermáka 

- Bc. Pavla Čekana 

 
B. Schválení programu jednání 

 

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 
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1. Vyjádření k obdrženému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele  

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj“, 

realizovaném v rámci projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského 

kraje“, registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 

 

Rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK 45/01/22 
 

- souhlasí s informacemi o projektech „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV.  

oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 a o souvisejícím zadávacím řízení uvedenými v důvodové zprávě 

 

- schvaluje vyjádření k obdrženému návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Sdělení 

zadavatele o zrušení zadávacího řízení „Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj“ ze dne 23. 11. 2021  

a Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 22. 11. 2021, podané navrhovatelem společností  

„Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj“ zast. vedoucím společníkem SOR Libchavy spol. s r.o.,  

dne 3. 1. 2022 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Termín kontroly: 27.06.2022 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r.         Mgr. Jindřich Čermák v. r. 

            hejtman                     ověřovatel 

Karlovarského kraje  

 

 

 

 

 

 

 


