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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

ze 16. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. dubna 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 8:25 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, 
pí Hajská (celkem 6 radních)  
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Bc. Čermák, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace
staženo
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" 
RK 501/04/14
3.
Stanovení termínu zasílání účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 502/04/14
4.
Otevřený dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy
RK 503/04/14
5.
Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 07-14
RK 504/04/14








Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Bohuslavu Hajskou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 1)	Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace	



1. Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/04/14

- schvaluje vyloučení uchazečů
- TOGET s.r.o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9 
- STABIA s.r.o, Sládkova 159/1, 350 02 Cheb 
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů

- schvaluje vyloučení uchazeče
- Stavební společnost VARO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Art Centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb". Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ PLS ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 s nabídkovou cenou 22.968.290,-- Kč včetně DPH. Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče ŠU-STR s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČO 25244833, s nabídkovou cenou 23.063.364,65 Kč včetně DPH, jako třetí v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče ALGON a.s., se sídlem Ringhofferova 1/15, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, 
s nabídkovou cenou 23.468.113,75 Kč včetně DPH a jako čtvrtá v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče METROSTAV a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, s nabídkovou cennou 23.574.015,20 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele příspěvkové organizace Galerie 4 - galerie fotografie, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ PLS ZÁPAD s nabídkovou cenou 22.968.290,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele příspěvkové organizace Galerie 4 - galerie fotografie, v případě neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ PLS ZÁPAD k podpisu smlouvy, podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na druhém místě, tj. uchazečem ŠU-STR s.r.o. 
s nabídkovou cenou 23.063.364,65 Kč vč. DPH

- pověřuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele příspěvkové organizace Galerie 4 - galerie fotografie, v případě neposkytnutí součinnosti uchazečů na prvním a druhém místě k podpisu smlouvy, podpisem smlouvy 
o dílo s uchazečem na třetím místě, tj. uchazečem ALGON a.s., s nabídkovou cenou 23.468.113,75 Kč 
vč. DPH

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


3. Stanovení termínu zasílání účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/04/14

- ukládá ředitelům všech zřizovaných příspěvkových organizací, aby konečné účetní závěrky sestavené 
k 31.12. včetně inventarizačních zpráv, byly zaslány na Krajský úřad Karlovarského kraje v termínu nejpozději do 15.2. následujícího roku

- ukládá ředitelům všech zřizovaných příspěvkových organizací, aby zajistili 100 % shodu mezi výkazy zaslanými na Krajský úřad Karlovarského kraje a do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

Zodpovídá:
ředitelé příspěvkových organizací 


4. Otevřený dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/04/14

- bere na vědomí otevřený dopis za zachování základních škol praktických adresovaný ministru školství, mládeže a tělovýchovy dle návrhu

- souhlasí a vyjadřuje podporu otevřenému dopisu ministru školství, mládeže a tělovýchovy za zachování základních škol praktických adresovanému ministru školství, mládeže a tělovýchovy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit tiskopis pro souhlas a podporu otevřenému dopisu k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
5. Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 07-14

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/04/14

- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Nová generace učebních pomůcek do středních škol" z grantového řízení Podpora regionů v částce 
950.000,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 04-14 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva za účelem získání souhlasu k bezúplatnému převodu nakoupených učebních pomůcek MERKUR příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol zřizovaných Karlovarským krajem

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


