Usnesení  z 54. jednání RKK dne 19.10.2009
19.10.2009		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 54. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. října 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:20 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, p. Čermák, MUDr. Podzemská, 
PaedDr. Emler, (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Bradáč, Ing. Valjentová 	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání


	Smlouva o dílo na realizaci stavby „Interaktivní galerie Karlovy Vary 		RK 1040/10/09
– Becherova vila“

Revokace části usnesení č. RK 829/09/09 ze dne 3.9.2009 a schválení 		RK 1041/10/09
mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské 
činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov 
– I. a II. stavba, inženýrské sítě
	Poskytnutí finančního daru panu Josefu Váňovi					RK 1042/10/09
Poskytnutí finančního daru TJ Baník Sokolov					RK 1043/10/09









   
            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. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Smlouva o dílo na realizaci stavby „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/10/09

- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“, která bude uzavřena s firmami  THERMIA – BAU a.s., IČ 25219740 a PREFA – BETON s.r.o., IČ 49791656, účastníky Sdružení Thermia - Bau – Prefa – Beton - Becherova vila“ 

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
- Becherova vila“
Termín kontroly: 28.1.2010

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


2. Revokace části usnesení č. RK 829/09/09 ze dne 3.9.2009 a schválení mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/10/09

- bere na vědomí odstoupení uchazeče BYRD BUILDING & INVESTMENT a.s., IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1 ze zadávacího řízení veřejné zakázky na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“ (dále jen „veřejná zakázka“)

- ruší část usnesení  č. RK 829/09/09 ze dne 3.9.2009 ve znění:
	„Schvaluje výsledek zadávacího řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce „Dopravní terminál Sokolov – I. a II. stavba, inženýrské sítě“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče BYRD BUILDING 
& INVESTMENT a.s., IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1, s nabídkovou cenou 1 589 840,- Kč včetně DPH“
	„Schvaluje mandátní smlouvu v souvislosti s realizací stavby „Dopravní terminál Sokolov 
– I. a II. stavba, inženýrské sítě“ na zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností BYRD BUILDING & INVESTMENT a.s., IČ 27150488, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 Praha 1, dle návrhu“ 


- schvaluje uzavření mandátní smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a uchazečem s druhou nejvýhodnější nabídkou v pořadí firmou Staving Invest s.r.o., IČ 00670073, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 2 308 600,- Kč, včetně DPH dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem mandátní smlouvy
Termín kontroly: 26.11.2009

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


3. Poskytnutí finančního daru panu Josefu Váňovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/10/09

- schvaluje poskytnutí finančního daru pro pana Josefa Váňu ve výši  60.000,- Kč jako ocenění hejtmana Karlovarského kraje za vítězství ve 119. ročníku Velké pardubické steeplechase

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Josefem Váňou

Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Poskytnutí finančního daru TJ Baník Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/10/09

- schvaluje poskytnutí finančního daru pro Tělovýchovnou jednotu Baník Sokolov ve výši  90.000,- Kč jako ocenění hejtmana Karlovarského kraje za získání mistrovského titulu v 1. lize mužů ve vzpírání

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Tělovýchovnou jednotou Baník Sokolov 
Termín kontroly: 26.11.2009
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



