Usnesení ze 42. jednání RKK dne 3.8.2009
3.8.2009		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

ze 42. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. srpna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:07 do 09:20 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, PaedDr. Emler
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

1.  	Žádost Autobusy Karlovy Vary, a.s., o posečkání daně		 		    RK 763/07/09
2.	Schválení veřejné sbírky								    RK 764/07/09
  3.   Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:	                 RK 765/07/09
 „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní 
haly“

								
										





        


             Mgr. Martin Havel v. r.              	         		                Miloslav Čermák v. r.
               náměstek hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Žádost Autobusy Karlovy Vary, a.s., o posečkání daně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/07/09

- doporučuje vyhovět žádosti společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., o posečkání úhrady daně 
do 31.08.2010

Termín kontroly: 3.9.2009

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


2. Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/07/09

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou objektu Lázně I. v Karlových Varech, a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 
15.9.2009 v Lázních I. v Karlových Varech u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, 
a s převedením jejího 100 % výtěžku na účet vlastníka Lázní I., Karlovarského kraje

- ukládá
a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky
b) vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky

- pověřuje vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 18/01/05 ze dne 13.1.2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                     a cestovního ruchu


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/07/09

- schvaluje vyloučení uchazečů:
EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19  Praha 1
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče bss Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, s nabídkovou cenou 
7 221 070,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov – Parkoviště u sportovní haly“ s nabídkovou cenou 7 221 070,--  Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace


