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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

z 19. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. května 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:01 do 9:30 hodin 


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


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


	 Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	    RK 518/05/10
 kraje, a.s.				

2.   Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  		    RK 519/05/10   3.   Změna platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková 		    RK 520/05/10
	 organizace
	 4.   Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary	    RK 521/05/10	       č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
	 5.   Příprava zadávacího řízení na výběr externího organizátora výběrových řízení    	    RK 522/05/10
		veřejných zakázek: 
1. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ 
2. Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ										  





            Mgr. Martin Havel v. r.	 	          			Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
               náměstek hejtmana				     		ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 518/05/10

Jako jediný akcionář obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- bere na vědomí předloženou výroční zprávu představenstva ÚSKK, a.s. za rok 2009

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 25.3.2010, vyhotovenou auditorskou společností Q-AUDIT, s.r.o.

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky ÚSKK, a.s. za rok 2009 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s. za rok 2009

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2009 ve výši 10 388 495,86 Kč tak, že tento zisk se rozděluje takto:

	519.424,79 Kč bude použito na doplnění rezervního fondu ÚSKK, a.s. 
(účet 421 „zákonný rezervní fond“)


	část zisku ve výši 5 000 000,00 Kč bude vyplacena na dividendách (účet 364 ,,závazky ke společníkům při rozdělování zisku“)


(iii) zbývající část zisku ve výši 4 869 071,07 Kč se převádí na účet 428 ,,nerozdělený zisk 
      minulých let“

- rozhoduje o vyplacení druhé části pohyblivé odměny a mimořádné odměny za rok 2009 pro předsedu představenstva ÚSKK, a.s. Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení druhé části pohyblivé odměny a mimořádné odměny za rok 2009 
pro místopředsedu představenstva ÚSKK, a.s. Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení druhé části pohyblivé odměny a mimořádné odměny za rok 2009 pro člena představenstva ÚSKK, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení druhé části pohyblivé odměny a mimořádné odměny za rok 2009 pro člena představenstva ÚSKK, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu


- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

Zodpovídá:  Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
                      Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
                      Martin Čedík, člen představenstva
                      Milan Polák, člen představenstva             


2. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 519/05/10

- souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodní společností dle návrhu

Termín kontroly: 8.7.2010

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


3. Změna platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 520/05/10

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace Mgr. Jiřímu Hrubému s účinností od 1.6.2010

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 12.8.2010

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


4. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary 
č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 521/05/10

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary 
č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
                                                                      
- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č. p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Termín kontroly: 12.8.2010 

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


5. Příprava zadávacího řízení na výběr externího organizátora výběrových řízení veřejných zakázek: 
1. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ 
2. Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 522/05/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – příloha č. 5 - Příručky  pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 - 2013 na veřejnou zakázku „Výběr externího organizátora výběrových řízení“: 
1. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ 
2. Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ“
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 
dle návrhu

- schvaluje kvalifikační kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výběr externího organizátora výběrových řízení“ dle návrhu: 
1. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ 
2. Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výběr externího organizátora výběrových řízení“ dle návrhu: 
1. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ 
2. Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje (K3) - otevřené VŘ“
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Zborník (APDM KK)	             - náhradník: Ing. Uhříček (APDM KK)
- člen: Ing. Brtek (KÚ)	   		             - náhradník: Ing. Novák (KÚ)
- člen: Ing. Šteflová (KÚ)			- náhradník: p. Bína (KÚ)

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Navrátil (ZKK)			- náhradník: Mgr. Havel Martin (ZKK)
- člen: Mgr. Borka (ZKK)			- náhradník: p. Murčo (ZKK)
- člen: Ing. Živný (ZKK)			- náhradník: pí. Hozmanová (ZKK)
- člen: Mgr. Malý (KÚ)			             - náhradník: Ing. Novák (KÚ)
- člen: Ing. Zborník (APDM KK)		- náhradník: Ing. Uhříček (APDM KK)

Termín kontroly: 8.7.2010

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





