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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 6. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. února 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:20 do 09:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (od 9:28 hod.), p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová (do 9:35 hod.), 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:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - bytových 		  RK 152/02/11
jednotek č. 645/2 a č. 645/3 v budově č.p. 645 v k. ú. a obci Horní Slavkov. 
Zrušení usnesení č. RK 96/01/11 ze dne 24.01.2011.
2.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 153/02/11
„DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek







           
PaedDr. Josef Novotný v. r.		         	     Miloslav Čermák v. r.
                          hejtman			  	      	 ověřovatel
    Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - bytových jednotek č. 645/2 
a č. 645/3 v budově č.p. 645 v k. ú. a obci Horní Slavkov. Zrušení usnesení č. RK 96/01/11 ze dne 24.01.2011.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 152/02/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:
- 	bytové jednotky č. 645/2, byt, v budově č.p. 645 na pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 
a st.p.č. 3111/3 s podílem ve výši 6321/92342 na společných částech domu č.p. 645 a pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3
- 	bytové jednotky č. 645/3, byt v budově č.p. 645 na pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 
a st.p.č. 3111/3 s podílem ve výši 6476/92342 na společných částech domu č.p. 645 a pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3, vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., se sídlem Svatava č.p. 255, okres Sokolov, IČ 18248675 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 49767267 (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.400.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ho podpisem této smlouvy

- zrušuje usnesení č. RK 96/01/11 ze dne 24.01.2011 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí bytové jednotky č. 691/14, bytu v budově č.p. 690 a č.p. 691 na pozemku st.p.č. 1013 s podílem ve výši 7218/142310 
na společných částech domu č.p. 690 a č.p. 691 a pozemku st.p.č. 1013, vše v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou kupní smlouvy, mezi Janou Sloupovou, trvale bytem Májová 560/46, 360 02 Cheb (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako kupující 
na straně druhé) a Štěpánkou Sedláčkovou Lepičovou, trvale bytem Sokolovská 1205, 356 01 Sokolov 
(jako vedlejším účastníkem „zprostředkovatelem“), za cenu 580.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Jany Sloupové, do vlastnictví Karlovarského kraje
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit ho podpisem této smlouvy

 
Termín kontroly: 2.5.2011

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace


2. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 
a modernizace“
- 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 153/02/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy 
a modernizace“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „DOZP SOKOLÍK – stavební úpravy a modernizace“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Jiří Kvak	                   	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Lenka Guzaničová      	- náhradník: Naděžda Klíčová
- člen: Kateřina Mairingerová  	- náhradník: Bc. Jana Pilařová
- člen: Zdeňka Kaštánková       	- náhradník: Radka Odradovcová
- člen: Miloslav Čermák	       	- náhradník: Ing. Zdeněk Berka

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Miloslav Čermák	      	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Zdeněk Berka         	- náhradník: Václav Veselý
- člen: Ing. Karel Jakobec 		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Václav Živný        	- náhradník: Ing. Josef Malý      
- člen: Jiří Kvak                         	- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Kateřina Mairingerová    	- náhradník: Ing. Stanislava Správková
- člen: Lenka Guzaničová           	- náhradník: Zdeňka Kaštánková

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace







