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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 23. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. července 2012 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:35 do 09:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 8:55 hod.), 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		MUDr. Larva 
Přizvaní:		PhDr. Bc. Liška, Ing. Divišová
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

	Smlouva o propagaci obchodního jména						RK 650/07/12
Navýšení neinvestičního příspěvku, schválení finančního a odpisového plánu 	RK 651/07/12
na rok 2012 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje

Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 652/07/12
„Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením 
a technikou“
	Poskytnutí mimořádné dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci	RK 653/07/12 
Integrovaná střední škola Cheb 






       PaedDr. Josef Novotný 	v. r.	 	              	  Ing. Eva Valjentová v. r. 
                   hejtman					 	            ověřovatel
          Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Smlouva o propagaci obchodního jména 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/07/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi Welstam Plus, s.r.o.; ISSO-inženýrské stavby Sokolov s.r.o.; Eutit s.r.o.; Eurovia CS a.s.; Thermi Mariánské Lázně s.r.o., Metrostav a.s., Algon s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


2. Navýšení neinvestičního příspěvku, schválení finančního a odpisového plánu na rok 2012 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/07/12

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 10.300.000,-- Kč příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 

- schvaluje finanční plán na rok 2012 příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (viz tabulka č. 1a důvodové zprávy)

- schvaluje odpisový plán na rok 2012 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje (viz. tabulka č. 1b důvodové zprávy)

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


3. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/07/12

- schvaluje vyloučení uchazeče MANUTAN, s.r.o., IČO 25820702, Provozní 5493/5, 
722 00 Ostrava – Třebovice, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“ z důvodu nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VF Trading, s.r.o., IČO 64259072, Gočárova 1517, 500 02 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 834.554,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
VF Trading, s.r.o., IČO 64259072, Gočárova 1517, 500 02 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 834.554,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
VF Trading, s.r.o., IČO 64259072, Gočárova 1517, 500 02 Hradec Králové s nabídkovou cenou 834.554,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


4. Poskytnutí mimořádné dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/07/12

- schvaluje poskytnutí mimořádné dotace do investičního fondu v celkové výši 3.588.000,-- Kč včetně DPH, pro příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb na akci „Úpravy výukových prostor v budovách ISŠ Cheb“

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace








