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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

z 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. března 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:10 do 09:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		p. Čermák, MUDr. Larva
Přizvaní:		JUDr. Kraus
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová 
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou	  RK 331/03/11
zakázku: „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo 
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

2. 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie 		  RK 332/03/11
bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky 
Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje 
a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“
	Schválení uzavření dohody o určení odběratele, pověření k vydávání stanovisek	  RK 333/03/11 
a uzavírání úkonů jménem Karlovarského kraje







           
  Mgr. Martin Havel, v z. 		           	   Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
                          hejtmana			  	      	 ověřovatel
    Karlovarského kraje

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „ÚZZS
Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/03/11

- schvaluje vyloučení zájemců k podání nabídky z důvodu nesplnění požadavků na zájemce uvedených v kvalifikační dokumentaci

- schvaluje zájemce k podání nabídky v zadávacím řízení realizovaném formou užšího řízení na veřejnou zakázku „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“    
Termín kontroly: 2.5.2011

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


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/03/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Chemnitz“ a „Studie bezpečnostního systému Karlovarského kraje a Vládního kraje Spolkové republiky Německo Oberfranken“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RELSIE spol. s r.o., s nabídkovou cenou 
3.720.000,-- Kč včetně DPH.

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


3. Schválení uzavření dohody o určení odběratele, pověření k vydávání stanovisek a uzavírání úkonů jménem Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/03/11

- schvaluje uzavření dohody o určení odběratele mezi Karlovarským krajem jako vlastníkem, Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o. a společností Nemos Sokolov s.r.o., dle podmínek přiložené dohody

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis dohody o určení odběratele

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku k podpisu veškerých dohod a prohlášení, které Karlovarský kraj uzavírá či vydává z titulu vlastnického práva k nemovitostem 

Termín kontroly: 20.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 





