Usnesení z 58. jednání RKK dne 26.11.2007
26.11.2007		Strana 3 (celkem 3)
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 21



USNESENÍ

z 58. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. listopadu 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,      Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	 
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.  Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění 		   RK 904/11/07	
  financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných 
     z rozpočtu Karlovarského kraje“
2.  Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky:			   RK 905/11/07	
     „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
    3. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008                                       RK 906/11/07


			
					
                                                                                                 
	




             JUDr. Josef Pavel v. r. 	                                     RNDr. Petr Horký v. r.
hejtman				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Červenku



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  904/11/07

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Komerční banka, a.s. s nabídkovou cenou 206.136.194,11 Kč (tato cena byla stanovena dle modelových podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) a úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,02% p.a.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1,3 mld. Kč mezi Karlovarským krajem a vítězným uchazečem Komerční bankou a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- doporučuje  Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem Komerční bankou, a.s.  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Termín kontroly: 17.1.2008

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


2. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  905/11/07

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Komerční banka, a.s. s nabídkovou cenou 187.329.815,38 Kč (tato cena byla stanovena dle modelových podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) a úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,05% p.a.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o úvěru ve výši 500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a vítězným uchazečem Komerční bankou a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- doporučuje  Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem Komerční bankou, a.s.  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


3. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  906/11/07

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008 dle návrhu 
Termín kontroly: 17.1.2008
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



