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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 22. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. června 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:08 do 09:58 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1. 	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		  RK 646/06/11
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
programu v letech 2011 - 2015 a předfinancování dotací na akce na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu 
přeshraniční spolupráce – dodatek smlouvy o úvěru
2.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahu 		  RK 647/06/11
včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek“
3.	Odvolání proti usnesení Magistrátu města Karlovy Vary, Stavebního úřadu, 	  RK 648/06/11
sp. zn. SÚ/3638/11/Luk-330 ze dne 30.5.2011
4.	Smlouva o propagaci obchodního jména						  RK 649/06/11
5.	Příspěvek na investiční činnost městu Karlovy Vary v roce 2008			  RK 650/06/11




          


         PaedDr. Josef Novotný v. r.	  	                           Ing. Petr Navrátil v. r.
                      hejtman			  	      	            ověřovatel
Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 
a předfinancování dotací na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce – dodatek smlouvy o úvěru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/06/11

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary 
na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených 
k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 – 2015 a předfinancování dotací 
na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce“ a pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje jeho podpisem

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Souhlas ručitele s dohodou věřitele a dlužníka o změně závazku mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary na zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených k realizaci 
v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 a předfinancování dotací na akce 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce a pověřit hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


2. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO 
a BOZ v objektu Zlatý zámek“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 647/06/11

- schvaluje vyloučení uchazečů Všestav Mariánské Lázně s.r.o., Plzeňská 181/11, Mariánské Lázně, 
a Výtahy Plzeň – Elex, s.r.o., U Hřbitova 1109/24, Plzeň, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek“ příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně z důvodu porušení § 69 odst. 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, protože firmy jsou uvedeny jako subdodavatel jiného uchazeče

- schvaluje výsledek otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahu včetně opatření PO a BOZ v objektu Zlatý zámek“ vyhlášeného příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče, STASKO plus, spol. s r.o., Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 7.140.899,-- Kč včetně DPH a rezervy.

- pověřuje Mgr. Karla Borského, ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

Termín kontroly: 17.10.2011 

Zodpovídá: Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace 


3. Odvolání proti usnesení Magistrátu města Karlovy Vary, Stavebního úřadu, sp. zn. SÚ/3638/11/Luk-330 ze dne 30.5.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/06/11

- souhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary, Stavebního úřadu, 
sp. zn. SÚ/3638/11/Luk ze dne 30.5.2011, kterým byla zamítnuta žádost Karlovarského kraje 
o dodatečné povolení stavby „Stavební úpravy – propojení dvou obytných buněk – Dětský domov“ 
na pozemcích st.p.č. 587, 588, 589 a 590 v katastrálním území Tašovice 

- ukládá odboru investic a grantových schémat v souladu s tímto usnesením předložit výše uvedené odvolání k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a následně zajistit jeho včasné podání

Termín kontroly: 25.7.2011

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


4. Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/06/11

- zrušuje usnesení č. RK 642/06/11 ze dne 6.6.2011 o uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ dle návrhu

- souhlasí se vzorovou Smlouvou o propagaci obchodního jména

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi EUROVIA CS, a.s., Lias Vintířov, LSM k.s., ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Eutit s.r.o., INVESTON, s.r.o., VOSS s.r.o.

Termín kontroly: 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana




5. Příspěvek na investiční činnost městu Karlovy Vary v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/06/11

- bere na vědomí informace ohledně pochybností Města Karlovy Vary nad vlastnictvím KV Arény 
a snahy žalobou se vyvázat z tohoto vlastnictví

- bere na vědomí informaci o příspěvku Karlovarského kraje Městu Karlovy Vary na základě smlouvy ze dne 29.4.2008 na investiční příspěvek městu Karlovy Vary v celkové výši 93,5 mil. Kč 
pro financování investic města, který byl použit na uvedenou stavbu haly 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, jednat s Městem Karlovy Vary na základě § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zda se pak nejedná o neoprávněně použité prostředky na tuto halu a zda by neměly být vráceny Karlovarskému kraji

Termín kontroly: 5.9.2011

Zodpovídá: Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana


