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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 21



USNESENÍ

z 9. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. února 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Orálek, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Omluveni:		Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Stráská
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
        
Schválení realizace a financování projektu „Administrativní nástavba na objektu     RK 93/02/08
       garáží Krajského úřadu Karlovarského kraje“ související s rozšířením pobočky 
       Úřadu regionální rady	
2.    Změna usnesení č. RK 941/12/07                                                                                 RK 94/02/08

	









            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. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení realizace a financování projektu „Administrativní nástavba na objektu garáží Krajského úřadu Karlovarského kraje“ související s rozšířením pobočky Úřadu regionální rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/02/08

- schvaluje realizaci projektového záměru „Administrativní nástavba na objektu garáží Krajského úřadu Karlovarského kraje“ v roce 2008 související s rozšířením pobočky Úřadu regionální rady

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla                pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na úpravu a dopracování projektové dokumentace objektu garáží Krajského úřadu Karlovarského kraje s možností zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 původnímu zpracovateli projektové dokumentace s cílem dosáhnout výrazného snížení nákladů 

- pověřuje RNDr. Petra Horkého řízením projektu a zajištěním plnění tohoto usnesení 
Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Změna usnesení č. RK 941/12/07

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/02/08

- odvolává paní Hanu Hozmanovou jako náhradníka komise pro hodnocení nabídek 

- jmenuje Ing. Václava Hanzla náhradníkem komise pro hodnocení nabídek    
Termín kontroly: 6.3.2008

Zodpovídá: RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana


