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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 06


USNESENÍ

z 5. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. února 2013 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:03 do 8:14 hodin 


Přítomni:          	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák 
(od 8:06 hod.), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)	
Jednání řídil:      	PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Olga Bohůnková, Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 625 a p.č. 626 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625 v k.ú. Svatava
RK 110/02/13
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II", registrační číslo projektu   CZ.1.09/3.2.00/35.00801
RK 111/02/13

	





  PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman
 Karlovarského kraje



PhDr. Oleg Kalaš v. r.
        ověřovatel






 		                 
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 625 a p.č. 626 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625 v k.ú. Svatava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/13

- souhlasí s přijetím peněžitého účelového daru ve výši 2.650.000,-- Kč od města Sokolov pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, v souladu se zřizovací listinou

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.č. 625 o výměře 258 m2 a p.č. 626 o výměře 788 m2 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625, vše  v k.ú. 
a obci Svatava,  formou kupní smlouvy mezi manželi panem Petrem Trojanem a paní Nikolou Trojanovou, oba bytem Svatava, Rolnická 256, PSČ 357 03 (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 5.000.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Trojanových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy po odsouhlasení darovací smlouvy zastupitelstvem města Sokolov ve výši 2.650.000,-- Kč

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II", registrační číslo projektu   CZ.1.09/3.2.00/35.00801

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/13

- schvaluje vyloučení uchazeče
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO 48035599
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/35.00801 z důvodů podání nepřijatelné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/35.00801
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. se sídlem Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866 s nabídkovou cenou 26,591.124,98 Kč včetně DPH
Termín kontroly: 20.05.2013

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


