Usnesení z 39. jednání RKK dne 20.7.2009
20.7.2009		Strana 1 (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 39. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. července 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:10 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Mgr. Havel, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

1.  	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projekt revitalizace		RK  724/07/09
Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
2. 	Zrušení usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 - Smlouvy o budoucí 		RK  725/07/09
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených 
stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“
								
										





         PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  	         PaedDr. Vratislav Emler v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 
ISŠTE Sokolov – provádění stavby“
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  724/07/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“

- schvaluje kvalifikační kritéria pro kvalifikaci uchazečů na veřejnou „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – provádění stavby“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
 
- člen:  Mgr. Monika Šperglová		- náhradník: Mgr. Eva Maršíková
- člen:  Ing. Zdeněk Berka			- náhradník: Hana Hozmanová
- člen:  JUDr. Václav Sloup			- náhradník: Mgr. Jiří Holan

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Mgr. Pavel Janus			- náhradník: Ing. Růžena Smetanová
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Mgr. Martin Havel			- náhradník: Petr Kuliš
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Bc. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Karel Jakobec			- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov


2. Zrušení usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 - Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám dotčených stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  725/07/09

- ruší usnesení č. RK 549/06/09 ze dne 4.6.2009 v úplném znění

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 112/1 a 112/5, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi firmou JOCKEY PARK Karlovy Vary, a.s., (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako investorem stavby) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) za jednorázovou úhradu, která je stanovena znaleckým posudkem 
ve výši 13.000,- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 527/112, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi Českou republikou - Krajským soudem v Plzni (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako investorem) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) za jednorázovou úhradu, která je stanovena znaleckým posudkem 
ve výši 35.000,- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkovým parcelám 
č. 527/1, 527/108, 527/52, 664/8, k.ú. Dvory, na kterých bude umístěn STL plynovod, a to mezi Karlovarským krajem (jako investorem a budoucí stranou povinnou) a ZČP Net, s.r.o. (jako stranou oprávněnou) za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč 

- pověřuje vedoucího oboru správa majetku uzavřít budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k uvedeným pozemkovým parcelám, k.ú. Dvory

Termín kontroly:  3.9.2009 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku



