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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 14. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. března 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:00 do 08:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, Mgr. Volavková, Ing. Orálek, 
Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Omluveni:		RNDr. Horký, Ing. Behenský, 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	
                                                    
1.   Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodě                      RK 176/03/08
      o poskytnutí příspěvku          
    2.   Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů do Čínské lidové                              RK 177/03/08
republiky (doplnění)
    3.   Rozklad proti rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                     RK 178/03/08   
          o výmazu oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 
          organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola 
          Karlovy Vary
4.    Poskytnutí finančního daru                                                                                            RK 179/03/08
5.    Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. 54/01/08 ze dne 23.1.2008 –                RK 180/03/08
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek



            JUDr. Josef Pavel v. r.  			              Ing. Jiří Červenka v. r.
hejtman				      		 ověřovatel
 Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Červenku
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodě o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/03/08

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k „Dohodě o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“ mezi Karlovarským krajem a MAG CONSULTING, s.r.o., ve znění dle návrhu
Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


2. Pracovní cesta Rady pro rozvoj lidských zdrojů do Čínské lidové republiky (doplnění)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/03/08

- schvaluje financování pracovní cesty dle návrhu

- schvaluje změnu účastníka delegace za střední školy dle návrhu

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. Kamil Řezníček, uvolněný člen rady 


3. Rozklad proti rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výmazu oboru vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/03/08

- schvaluje podání rozkladu proti rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                      č. j. 3 180/2008-21 ze dne 29.2.2008 ve věci výmazu oboru vzdělání 75-41-M/006 Výchovná                  a humanitární činnost s účinností od 1. března 2008 u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary,               dle návrhu
 - ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozklad k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 22.5.2008
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


4. Poskytnutí finančního daru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/03/08

- schvaluje poskytnutí finančního daru panu Lukáši Bauerovi ve výši 100.000,- Kč jako podporu            za dosažený sportovní úspěch ve Světovém poháru v běhu na lyžích

- souhlasí s tím, že uvedená částka bude kryta rozpočtem kraje

- ukládá hejtmanovi zajistit předání finančního daru panu Lukáši Bauerovi
Termín kontroly: 15. 5. 2008
Zodpovídá: JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje


5. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje č. 54/01/08 ze dne 23.1.2008 – Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/03/08

mění níže uvedené usnesení č. 54/01/08 ze dne 23.1.2008 ve znění:

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Bc. Joža Lokajíček  	             - náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Jaroslav Votík           	- náhradník: Milan Březina
- člen:  Ing. Petr Klíček       	             - náhradník: Olga Poláková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Ing. Jan Zborník      	             - náhradník:  Ing. Jiří Červenka
- člen:  Ing. Luboš Orálek 	             - náhradník:  Mgr. Ellen Volavková
- člen:  Ing. Josef Malý        	             - náhradník:  Olga Haláková
- člen:  Ing. Václav Hanzl    	             - náhradník:  RNDr. Petr Horký
- člen:  Ing. Dagmar Divišová	- náhradník:  Ing. Petr Klíček
- člen:  Bc. Joža Lokajíček  	             - náhradník:  Janka Danihelová
- člen:  Ing. Radek Havlan                - náhradník: Ing. Irena Šteflová
Nové znění usnesení:

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Bc. Joža Lokajíček                - náhradník: Janka Danihelová
- člen:  Jaroslav Votík           	- náhradník: Milan Březina
- člen:  Ing. Petr Klíček       	             - náhradník: Olga Poláková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen:  Ing. Jan Zborník      	             - náhradník:  Ing. Jiří Červenka
- člen:  Petr Martínek	             - náhradník:  Ing. Václav Živný
- člen:  Ing. Josef Malý        	             - náhradník:  Olga Haláková
- člen:  Ing. Václav Hanzl    	   - náhradník:  RNDr. Petr Horký
- člen:  Ing. Dagmar Divišová	   - náhradník:  Ing. Petr Klíček
- člen:  Bc. Joža Lokajíček  	             - náhradník:  Janka Danihelová
- člen:  Ing. Radek Havlan                 - náhradník: Ing. Irena Šteflová
Termín kontroly:  7.8.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


