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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

ze 43. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. srpna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:07 do 09:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, 
MUDr. Podzemská, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	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.    Vyhlášení 2. kola POV 2009							    RK 766/08/09 2.	Schválení záměru postupu pro podání žádosti na projekt „Důl Jeroným v Čisté          RK 767/08/09
        u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ do Integrovaného 
        operačního programu pro období 2007 – 2013						
3.	Revokace usnesení č. RK 759/07/09 ze dne 23.7.2009 – Výsledek zadávacího           RK 768/08/09 
        řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění 
           stavby“
   4.	Darování movitých věcí krajům postižených povodněmi				    RK 769/08/09						





        


             Mgr. Martin Havel, v z.              	         		   Ing. Eva Valjentová v. r.
                       hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Vyhlášení 2. kola POV 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  766/08/09

- bere na vědomí vyhlášení 2. kola POV 2009

Termín kontroly: 8.10.2009

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


2. Schválení záměru postupu pro podání žádosti na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ do Integrovaného operačního programu pro období 
2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  767/08/09

- pověřuje Ing. Evu Valjentovou, aby zahájila jednání s městem Sokolov o podmínkách spolupráce 
na projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ a o podmínkách uzavření smlouvy o výpůjčce majetku – dolu Jeroným v Čisté u Sokolova

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


3. Revokace usnesení č. RK 759/07/09 ze dne 23.7.2009 – Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  768/08/09

ruší své usnesení č. RK 759/07/09, kterým bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum technického vzdělávání Ostrov provádění stavby“

- schvaluje vyloučení uchazečů Sdružení SKANSKA (Skanska CZ a.s., Líbalova 1/2348, 
Praha 4 - Chodov a Skanska Transbeton, s.r.o., Toužimská ul. 664, Praha 9 - Letňany) a Sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o. a JURICA a.s. (SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice a JURICA a.s., Boží Dar 176, Boží Dar) z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“ z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů a nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení
 
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Centrum technického vzdělávání Ostrov – provádění stavby“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení CTV Ostrov (Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8, BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, Karlovy Vary a TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary), s nabídkovou cenou 425.425.370,-- Kč včetně DPH a bez rezervy, tj. 446.470.539,-- Kč včetně DPH a rezervy.

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Sdružení CTV Ostrov (Metrostav a.s., Koželužská 2246, Praha 8, BAU-STAV a.s., Loketská 344/12, Karlovy Vary a TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary), s nabídkovou cenou 425.425.370,-- Kč včetně DPH a bez rezervy, tj. 446.470.539,-- Kč včetně DPH a rezervy, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 5.11.2009

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


4. Darování movitých věcí krajům postižených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  769/08/09

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,-- Kč Jihočeskému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,-- Kč Moravskoslezskému kraji dle návrhu

- schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování 80 ks pracovních uniforem hasičského sboru vzor 
PS II v hodnotě 100.000,-- Kč Olomouckému kraji dle návrhu

- pověřuje vedoucího oboru správa majetku uzavřít darovací smlouvy dle tohoto usnesení a zajistit plnění tohoto usnesení po administrativní a organizační stránce

Termín kontroly: 3.9.2009 

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



