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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 49. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. prosince 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:09 do 10:30 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrální 	  RK 1352/12/10
nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“	
2.		Rozpočtové změny									  RK 1353/12/10		









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





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu v rámci Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1352/12/10

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Centrální dodávka zemního plynu 
pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem“. Jako ekonomicky nejvýhodnější pro: 

	nákup plynu byla vyhodnocena nabídka uchazeče United Energy Trading, a.s. s nabídkovou cenou 0,250 cUSD/kWh, odběrová povinnost 100%, způsob sjednávání ročního odběru 100%, způsob zálohového financování 60% (SO) a 100% (MO). Celkový počet bodů činí 95,72.


- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Centrální dodávka elektrické energie 
pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem“. Jako ekonomicky nejvýhodnější pro: 
	
	nákup elektrické energie byla vyhodnocena nabídka uchazeče KORLEA INVEST, a.s. prostřednictvím KORLEA INVEST, a.s., organizační složka, s nabídkovou cenou 
1,567 Kč/kWh, tolerance odchylky 100%, způsob sjednávání odběru 100%. Celkový počet bodů činí 100.


- pověřuje hejtmana PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie s vítězem soutěže KORLEA INVEST, a.s. prostřednictvím KORLEA INVEST, a.s., organizační složka a smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s vítězem soutěže United Energy Trading, a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.1.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1353/12/10

- schvaluje 



Rozpočtovou změnu č. 473/2010 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 209.228,35 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. 474/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.152,73 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Termín kontroly: 24.1.2011

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


