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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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. srpna 2012 (mimo řádný termín) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:12 do 09:44 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. 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

	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 894/08/12
pro město Ostrov
Iktové centrum – nemocnice Sokolov						RK 895/08/12

Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice 	RK 896/08/12
v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek





       JUDr. Martin Havel, 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. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/08/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Ostrov ve výši 1.000.000,-- Kč na „údržbu a rozvoj Lidické ulice a okolí“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov ve výši 1.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


2. Iktové centrum – nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje, realizovat a financovat investiční akci v nemocnici Sokolov, kterou dojde k prodloužení platnosti osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně – udělení statutu iktového centra nemocnici Sokolov

- se zavazuje, že Karlovarský kraj bude výše uvedenou investiční akci realizovat  v souladu  s Věstníkem MZ ČR 2/2010 a v souladu s osvědčením Ministerstva zdravotnictví o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně, ze dne 13.7.2010 č. j. MZDR 57300/2009/OZS

- pověřuje Odbor investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje přípravou 
a realizací této investiční akce

- pověřuje MUDr. Václava Larvu, uvolněného člena zastupitelstva pro oblast zdravotnictví, jednáním 
na Ministerstvu zdravotnictví ČR s cílem prodloužit platnost osvědčení o splnění podmínek poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně, kterým byl nemocnici Sokolov udělen statut iktového centra 
do 31.12.2012




 
Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“
- 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 896/08/12

- schvaluje uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP 
- iktová“, která bude realizována formou otevřeného řízení

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen:  Ing. Alena Šalátová 		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová 
- člen:  Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Zdeněk Berka		- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: René Bolvari
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Jan Rais, MBA		- náhradník: Ing. Jaroslav Bednář
- člen: Mgr. Jiří Holan		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení bude probíhat v čase po krajských volbách, bude složení komisí upraveno dle aktuální situace.

Termín kontroly: 19.11.2012

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





