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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 31. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. září 2012 (mimo řádný termín)   
v době od 08:10 do 08:25 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel
Omluven:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Informace o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 979/09/12
2.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
na zpracování investičních záměrů v rámci projektové přípravy pro transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 980/09/12
3.
Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“
RK 981/09/12
4.
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci rodinné politiky na území Karlovarského kraje
RK 982/09/12
5.
Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
RK 983/09/12





  JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje
              Ing. Petr Navrátil v. r.
             náměstek hejtmana

 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Bc. Miloslava Čermáka

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Informace o vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 979/09/12

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary PhDr. Evy Žákové dnem 30.9.2012 s tím, že s účinností od 1.10.2012 vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele uvedené příspěvkové organizace Mgr. Jitka Banzetová, a to 
do doby řádného jmenování ředitele

- ukládá vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu o tomto usnesení Mgr. Jitku Banzetovou informovat

Termín kontroly: 05.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


2. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na zpracování investičních záměrů v rámci projektové přípravy pro transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“  v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/09/12

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisů Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na zpracování investičních záměrů v rámci projektové přípravy pro transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, 820.000,-- Kč bez DPH tj. 984.000,-- Kč včetně DPH

- ukládá Ing. Petru Uhříčkovi, řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat veškeré kroky související se zpracováním investičních záměrů

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje



3. Rozhodnutí o námitkách veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/09/12

- schvaluje rozhodnutí o nevyhovění námitkám uchazeče EM CARD a.s., se sídlem Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, SR, IČO 35812401, proti rozhodnutí Karlovarského kraje (zadavatele) o výběru nejvhodnější nabídky v  zadávacím řízení veřejné zakázky evidenční číslo IS VZ 60054932 – Vybudování systému Karty Karlovarského kraje, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem zamítavého rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky evidenční číslo IS VZ 60054932 – Vybudování systému Karty Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje


4. Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci rodinné politiky na území Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/09/12

- schvaluje znění Smlouvy o spolupráci při realizaci rodinné politiky na území Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sítí mateřských center, o.s.

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci rodinné politiky na území Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sítí mateřských center, o.s.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje podepsat smlouvu o spolupráci při realizaci rodinné politiky 
na území Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sítí mateřských center, o.s.

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


5. Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 983/09/12

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Eliškou Vršeckou dnem 31.10.2012.

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Reginu Kindratovou do funkce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství  dnem 1.11.2012.

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá:
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


