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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 6. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. února 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:03 do 9:25 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:	Mgr. Havel, Mgr. Borka
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											

	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském 		  RK 161/02/10

kraji za školní rok 2008/2009 
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		  RK 162/02/10

Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 163/02/10

nemocnice a.s. – Veřejná zakázka – dodávka silové elektřiny pro 
Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. + schválení návrhu smlouvy
	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010		  RK 164/02/10
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zastoupení Karlovarského 	  RK 165/02/10

kraje v Bruselu“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

												  



            PaedDr. Josef Novotný v.r.			 	      Ing. Petr Navrátil v.r.
              	 hejtman						  ověřovatel
  Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 161/02/10

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

-ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 18.3.2010 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
                    a tělovýchovy 


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Realizace stavby „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 162/02/10

schvaluje vyloučení uchazečů:
- SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094
- EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní třída 138/10, 110 00 Praha, IČ 45274924
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

	schvaluje výsledek zadávacího řízení Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení „Cyklostezka Ohře – sdružení ALGON x BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST“ – sdružení dodavatelů ALGON, a.s., IČ 28420403 a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 133,905.774,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 6.5.2010



Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského
                     kraje, p. o.


3. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Veřejná zakázka – dodávka silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. + schválení návrhu smlouvy
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 163/02/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

	schvaluje návrh smlouvy mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Pražská energetika a.s., Na hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 na dodávku silové elektřiny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na období od 1.4.2010 do 31.3.2011

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, a.s.


4. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 164/02/10

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.3.2010:

Návrh  programu:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
  C.	Schválení programu jednání

 1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 4.3.2010
 2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2010
 3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
 4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
 5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
 6.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad
 7.	Rozpočtové změny
 8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010
 9. 	Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
 10.	Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
 11. 	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny smlouvy a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě
 12.  Projekt „Karlovarská karta“ – schválení finančního krytí
 13.   Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení finančního krytí a předložení žádosti 
        o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
 14.  	Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Severozápad
 15.  Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 - smlouva 
o ručení
 16.   Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektů na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných EU
 17.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
18.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2010
  19.  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/2188 včetně     	pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství v k. ú. Rolava a Přebuz
  20.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Bečov nad Teplou
21.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 430 a č. 427 v k. ú. Bříza nad Ohří – PF ČR
22.  Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 206/4 
a č. 320/5 v k. ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR
23.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven Sokolov a Cheb
24.	Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. - Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
25. Nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
26.	Informace o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006
27. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
  28. 	Petice za zachování střední školy v Kraslicích
29.		Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává
  	příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov
30.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009
  31.	Změna č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
 32.  	Změna č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
  33.  	Změna č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

34.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.
  
  35.  Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


5. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“
- 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 165/02/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Radek Havlan		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  Ing. Dagmar Divišová 		- náhradník: Ing. Stanislava Žáková
- člen:  Ing. Lydie Stráská		- náhradník: Mgr. Jana Pavlíková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Mgr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen:  Ing. Lydie Stráská		- náhradník: Mgr. Jana Pavlíková
- člen:  Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Ing. Petr Keřka
- člen:  Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
Termín kontroly: 6.5.2010

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana












