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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 4. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 31. ledna 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:10 do 10:45 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 100/01/11
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Agentura 
projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje					
2. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu 	  RK 101/01/11
cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
- schválení formy zadávacího řízení  
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
3.	Přesun projektů v oblasti informatiky a komunikačních technologií			  RK 102/01/11
4.	Revokace usnesení č. RK 22/01/11 ze dne 10.1.2011 - Schválení výsledku 		  RK 103/01/11
zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov 
– realizace stavby Zázemí provozovatele“ a příprava opakovaného 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


5.	Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2010					  RK 104/01/11











               Ing. Petr Navrátil, 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. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/01/11

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 400.000,-- Kč příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na nákup automobilu 
 
Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“
- 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 101/01/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“, jehož zadavatelem je příspěvková organizace Školní statek Cheb 
 
- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup kombajnu o výkonu cca 500 Hp, šířka lišty 9 m“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Eva Cíchová			- náhradník: Mgr. Blanka Hanáková
- člen: Ing. Lucie Škvorová			- náhradník: Hana Mávrová
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Karel Bína



- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Jana Křížová				- náhradník: Hana Hozmannová
- člen: Ing. Leoš Horčička			- náhradník: Ing. Lucie Škvorová
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Karel Bína

- schvaluje nabytí zakoupeného kombajnu do vlastnictví příspěvkové organizace Školní statek Cheb

- ukládá Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení 

Termín kontroly: 18.4.2011

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace 


3. Přesun projektů v oblasti informatiky a komunikačních technologií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/01/11

- schvaluje přesun realizovaných a plánovaných projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií z odboru informatiky do samostatného oddělení rozvoje ICT kraje

- schvaluje změnu pozic vedoucího projektu v převáděných projektech

Termín kontroly: 21.3.2011

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení technologií a systémů

4. Revokace usnesení č. RK 22/01/11 ze dne 10.1.2011 - Schválení výsledku zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov – realizace stavby Zázemí provozovatele“ a příprava opakovaného 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 103/01/11

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. RK 22/01/11 ze dne 10.1.2011 
- Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov 
– realizace stavby Zázemí provozovatele“ bez náhrady

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dopravní terminál Sokolov 
– realizace stavby Zázemí provozovatele“ z důvodu uvedeného v důvodové zprávě

- schvaluje opakovanou 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 komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek 			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Hana Hůlová		 		- náhradník: Irena Kříbková

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

Termín kontroly: 4.4.2011

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


5. Žádost o finanční podporu akce Křesadlo 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/01/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s., na podporu akce Křesadlo 2010 ve výši 15.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku  
Termín kontroly: 18.4.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



