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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 24. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. května 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr. Volavková,           Ing. Mutinský,  Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Behenský, Ing. Orálek
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 zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                      RK 331/05/08
      „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová                                                  příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně)              	
	Smlouva o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o., na zajištění herních prvků                   RK 332/05/08 

     pro „Pohádkové hřiště na kraji města“ 
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje –             RK 333/05/08

     stavební parcela č. 328 v k.ú. Klášter Teplá
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části                       RK 334/05/08

     pozemkové parcely č. 6768/2 v k.ú. Kraslice
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –                               RK 335/05/08

     objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2, vč. st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193,             RK 336/05/08 

      st.p.č.  194 a st.p.č. 195, vše k. ú. Hradiště u Chebu      
                
                                  
               	



       	   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 Mutinského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/05/08

- schvaluje vyloučení uchazeče Ing. arch. Patrika Kotase, Janáčkovo nábřeží 5/85, 150 00 Praha 5, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně) z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavba 02-03 – Dopravní terminál Mariánské Lázně – projektová příprava“ (Rekonstrukce Nádražního náměstí Mariánské Lázně), jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, s nabídkovou cenou 2 356 200,- Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže  OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2 356 200,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2 356 200,- Kč včetně DPH,  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského                 kraje, příspěvková organizace


2. Smlouva o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o., na zajištění herních prvků pro „Pohádkové hřiště na kraji města“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/05/08

- souhlasí s umístěním dětského hřiště na části pozemku Karlovarského kraje č. 527/131 v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje smlouvu o dílo mezi Karlovarským krajem a firmou Tomovy parky, s.r.o. na zajištění herních prvků dětského hřiště v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


3. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela  č. 328 v k.ú. Klášter Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést stavební parcelu č. 328 o výměře 3 m2,               v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Klášterem premonstrátů Teplá, se sídlem Klášter 1, PSČ 364 61 Teplá u Toužimi, IČ 00479365, zastoupeným Mgr. Jánem Kováříkem O. Praem., administrátorem kláštera (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tuto stavební parcelu na své úřední desce, tj. do 11.6.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Kláštera premonstrátů Teplá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy  a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,                      příspěvkové organizace


4. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely        č. 6768/2 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemkové parcely č. 6768/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1784-197/2007 z původní pozemkové parcely č. 6768/2 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 6768/11 o výměře 3 m2, pozemková parcela č. 6768/12        o výměře 2 m2 a stavební parcela č. 3273 o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Oldřichem Lohrem               a Markétou Lohrovou, trvale bytem  B. Smetany 1384/50, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 71,42 Kč/m2, tj. 500,- Kč + 2.470,- Kč, za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.970,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 11.6.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Lohrových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy       a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,                     příspěvkové organizace


5. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2,         vč. st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 7, na stavební parcele č. 5/2, stavební parcelu  č. 5/2 o výměře 1710 m2, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav, porostů a pozemku,
v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb

Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


6. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193, st.p.č.  194 a st.p.č. 195, vše k. ú. Hradiště u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat st.p.č. 193 o výměře 570 m2, st.p.č. 194 o výměře 163  m2 a st.p.č. 195 o výměře 2318 m2, vše k. ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb

Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru





