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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 26. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. května 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	MUDr. Podzemská
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.    Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 403/05/09
„Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“
2.	Jmenování členů přípravného výboru Rady hospodářské a sociální dohody 	  RK 404/05/09
Karlovarského kraje	
3.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Interaktivní galerie Karlovy 	  RK 405/05/09 
Vary č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9 - provádění stavby, schválení 
mandátní smlouvy
4.	Opatření přijatá k nápravě nedostatků zjištěných odborem kontroly KÚ KK při 	RK 406/05/09
uzavírání smluv o zřízení věcného břemene Krajskou správou a údržbou silnic 
	Karlovarského kraje, příspěvková organizace



										

										


         PaedDr. Josef Novotný v. r.                  	           Ing. Jaroslav Bradáč v z.
                        hejtman				                      ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vzdělávání, příprava 
a realizace transformace pobytových služeb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/05/09

schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Instand, o. s., Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality v sociálních službách (dále jen Instand, 
o. s.), Praha 4, 5. května 9, IČ: 26648989 s nabídkovou cenou 27.850.000,- Kč.  
schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Instand, o. s., Praha 4, 5. května 9, IČ: 26648989 s nabídkovou cenou 27.850.000,- Kč, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu
Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o.


2. Jmenování členů přípravného výboru Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/05/09

jmenuje do přípravného výboru Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje:
PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje
Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a pro oblast neziskových organizací
PaedDr.Vratislava Emlera, radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Petra Navrátila, náměstka hejtmana pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj
Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a pro oblast neziskových organizací 


3. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9 - provádění stavby, schválení mandátní smlouvy


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/05/09

- bere na vědomí informaci o výsledku poptávkového řízení na externího zpracovatele zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9 - provádění stavby“

	souhlasí, aby zpracovatelem zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9 - provádění stavby“ byla na základě mandátní smlouvy firma Veřejné zakázky s.r.o.

schvaluje uzavření mandátní smlouvy, jejímž předmětem plnění je výkon zadavatelských činností 
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na podlimitní veřejnou zakázku „Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9 - provádění stavby“ mezi Karlovarským krajem a firmou Veřejné zakázky s.r.o., IČ: 26726050, dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise


pověřuje náměstka hejtmana Mgr. Martina Havla podpisem mandátní smlouvy

	ukládá vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o., spolupracovat při realizaci zadávacího řízení s firmou Veřejné zakázky s.r.o.                             

Termín kontroly: 26.11.2009 

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


4. Opatření přijatá k nápravě nedostatků zjištěných odborem kontroly KÚ KK při uzavírání smluv o zřízení věcného břemene Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/05/09

ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, aby ve smlouvách o zřízení věcného břemene odstranil nesoulad mezi dohodnutým termínem úhrady a skutečným plněním vyplývajícím ze smlouvy

Termín kontroly: 23.7.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


