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10.12.2010		Strana 1 (celkem 1)
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 46. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. prosince 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:04 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (příchod 9:06 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (příchod 9:06 hod.) (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


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

	Rozpočtové změny									  RK 1276/12/10
	Změna ve jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu 		  RK 1277/12/10
Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy 
globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: 		  RK 1278/12/10
„Územní studie horských oblastí“
	Finanční příspěvek na zajištění akce Podpora vzdělávání v rámci 			  RK 1279/12/10
multidisciplinární spolupráce ve městě Cheb pro Útočiště o.p.s.

Pověření k podpisu licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl	  RK 1280/12/10
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	  RK 1281/12/10
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dopravní terminál Sokolov	  RK 1282/12/10 
– realizace stavby Zázemí provozovatele“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek


8. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických	  RK 1283/12/10 
dílen v Karlových Varech“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek


















            Mgr. Martin Havel, v z.  		                             MUDr. Václav Larva v. r. 
                       hejtmana				     		  ověřovatel
  Karlovarského kraje


























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu 
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1276/12/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 420/2010
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.370.000,-- Kč z důvodu navýšení finančních prostředků na základní dopravní územní obslužnost v autobusové dopravě   

Rozpočtovou změnu č. 421/2010
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.710.200,-- Kč. Jedná se o zajištění prostředků na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 422/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 708.739,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce 
„EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou městem Sokolov Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507.

Termín kontroly: 3.1.2011

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


2. Změna ve jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1277/12/10

- ruší část usnesení č. RK 595/06/10 ze dne 14.6.2010, které jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK v části:

6. člen:	 PhDr. Filip Lepík (zástupce Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary)

- jmenuje nového člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 3. kola výzvy globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK:

6. člen: 	Ing. Bc. František Škaryd (zástupce Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary)

Termín kontroly: 7.2.2011 Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

3. Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky: „Územní studie horských oblastí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1278/12/10

- schvaluje vyloučení uchazeče Ing. arch. Pavla Valtra – UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Územní studie horských oblastí“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Územní studie horských oblastí“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1.992.000,-- Kč bez DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1.992.000,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 1.992.000,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.1.2011

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


4. Finanční příspěvek na zajištění akce Podpora vzdělávání v rámci multidisciplinární spolupráce ve městě Cheb pro Útočiště o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1279/12/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku pro organizaci Útočiště o.p.s. na zajištění akce Podpora vzdělávání v rámci multidisciplinární spolupráce ve městě Cheb ve výši 50.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 24.1.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


5. Pověření k podpisu licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1280/12/10

- pověřuje Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, podpisem Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., č. smlouvy VP_2010_123669	

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá:	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


6. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1281/12/10

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., František Farář, DPÚK a.s., Karel Vrbík a PECHOČIAKOVÁ 
– ZEPRA, s.r.o. dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1282/12/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“ dle návrhu

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Hana Hůlová		 		- náhradník: Irena Kříbková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	- náhradník: Ing. Josef Malý 
- člen: Miloslav Čermák 			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk 
- člen: Hana Hůlová 			- náhradník: Irena Kříbková 
- člen: Ing. Zdeněk Berka			- náhradník: Ing. Karel Jakobec 

Termín kontroly: 7.2.2011

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


8. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 1283/12/10

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“
 
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku: „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Úpravy sociálně terapeutických dílen v Karlových Varech“ 

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová   		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Jana Pilařová		- náhradník: Kateřina Mairingerová
- člen: Ing. Petr Uhříček 	  	- náhradník: Ing. Karel Brandtl

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Jiří Strachoň
- člen: Bc. Jana Pilařová		- náhradník: Nikol Wýstrachová
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Josef Murčo			- náhradník: Ing. Jan Zborník 
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Milan Matějka
Termín kontroly: 7.2.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


