Usnesení z 2. jednání RKK dne 10.1.2011
10.1.2011		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

z 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. ledna 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:08 do 09:18 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní 	  RK 22/01/11	
terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“
2.		Situace v Karlovarské krajské nemocnici a.s. v souvislosti s výzvou LOK  		  RK 23/01/11
„Děkujeme, odcházíme“								  	









           
  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
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 16.456.877,-- Kč včetně DPH a 5% rezervy.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 16.456.877,-- Kč včetně DPH a 5% rezervy dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
bss Báňská stavební společnost s.r.o., IČ 25233866, s nabídkovou cenou 16.456.877,-- Kč včetně DPH 
a 5% rezervy po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Sokolov 
– realizace stavby Zázemí provozovatele

Termín kontroly: 7.3.2011

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


2. Situace v Karlovarské krajské nemocnici a.s. v souvislosti s výzvou LOK „Děkujeme, odcházíme“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/11

- bere na vědomí kritickou personální situaci v Karlovarské krajské nemocnici a.s. vyvolanou 77 výpověďmi lékařů, kteří ji podali v rámci výzvy Lékařského odborového klubu s názvem „Děkujeme, 
odcházíme“

- bere na vědomí stanovisko MUDr. Tukinského, ředitele Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.

- bere na vědomí stanovisko Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje
- konstatuje, že není v možnostech Karlovarské krajské nemocnice a.s. zajistit, při realizaci výše uvedených výpovědí lékařů, chod nemocnice, z čehož plyne ohrožení poskytování zdravotní péče v Karlovarském kraji

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, PaedDr. Josefu Novotnému, aby neprodleně svolal Bezpečností radu kraje

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, uvolněný člen zastupitelstva 




