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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 66. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. prosince 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel
Omluveni:               	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, MUDr. Larva, Ing. Bradáč	
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 



Usnesení č.

A.  	Volba ověřovatelů zápisu
B.  	Schválení programu jednání


1.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Administrativní 		RK 1321/12/09
a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 Společné 
ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
2. 	Rozpočtové změny č. 378 - 379/2009                                      			RK 1322/12/09
3. 	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 1323/12/09
Evropské Comenium
4.	Sociální pojištění v 1. pol. 2007 za zaměstnavatele – opravný přehled	 	RK 1324/12/09

			

											
										





           Mgr. Martin Havel v. r.	                  	            PaedDr. Vratislav Emler v. r.	
              náměstek hejtmana					  ověřovatel
Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1.Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Administrativní a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/12/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Administrativní 
a koordinační činnost v rámci realizace projektu č. 087 Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče bfz – vzdělávací akademie s.r.o., Provaznická 16, Cheb, s nabídkovou cenou 4.907.566,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže bfz – vzdělávací akademie s.r.o., Provaznická 16, Cheb, s nabídkovou cenou 4.907.566,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 25.2.2010

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace


2. Rozpočtové změny č. 378 - 379/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1322/12/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 378/2009 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 387.194,90 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 379/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.500.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva financí ČR na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu B nemocnice v Chebu

Termín kontroly: 28.1.2010

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


3. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Evropské Comenium

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1323/12/09

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu žadateli Evropské Comenium na projekt „XVII. Akademická letní škola Evropského Comenia“ ve výši 40 000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy
Termín kontroly:  2.9.2010  

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


4. Sociální pojištění v 1. pol. 2007 za zaměstnavatele – opravný přehled

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1324/12/09

- schvaluje podání opravného přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách na sociálním pojištění zaměstnavatele za období od 01.01.2007 do 30.06.2007

Termín kontroly: 11.2.2010

Zodpovídá: Ing. Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele




