Usnesení z 23. jednání RKK dne 09.06.2014 (mimo řádný termín)

09.06.2014		Strana 1 (celkem 7)

	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 23. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. června 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:30 do 9:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 9:20 hodin), Ing. Valjentová, JUDr. Havel, 
Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (8:30 - 9:20 hodin), Ing. Valjentová (9:20 - 9:35 hodin)
Omluveni:		PhDr. Kalaš, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Šalátová, Ing. Divišová, MUDr. März
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Projekt Cyklostezka Ohře III - Smlouva č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 649/06/14
2.
Schválení Závazného stanoviska v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 
RK 650/06/14
3.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část 3 - svářecí technika, část 4 - vybavení vyráběné 
na zakázku a část 5 - stavební úsek
RK 651/06/14
4.
Smlouva č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 652/06/14
5.
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na předfinancování realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

RK 653/06/14
6.
Expertní skupina v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov  
RK 654/06/14
7.
Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - oblast zdravotnictví
RK 655/06/14











PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
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.


1. Projekt Cyklostezka Ohře III - Smlouva č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/06/14

- schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře III

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře III

- bere na vědomí změnu Žádosti Benefit projektu Cyklostezka Ohře III dle návrhu

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


2. Schválení Závazného stanoviska v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/06/14

- schvaluje Závazné stanovisko v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace 
DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II" dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje hejtmana podpisem Závazného stanoviska dle návrhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



3. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část 3 - svářecí technika, část 4 - vybavení vyráběné na zakázku a část 5 - stavební úsek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/06/14

- schvaluje vyloučení uchazeče:
- Lubomír Šístek - ESAPT
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část 3 - svářecí technika z důvodu nepodepsaného návrhu kupní smlouvy

- schvaluje vyloučení uchazečů:
- ELEKTRO WELD SERVIS s.r.o.
- BLUMENBECKER Prag s.r.o.
- JP Stroje s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část 3 - svářecí technika z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče:
- TOYOTA TSUSHO EUROPE S. A.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část 4 - vybavení vyráběné na zakázku 
z důvodu neprokázání profesních kvalifikačních předpokladů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní 
výuku"- část 3 - svářecí technika. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Techmobil Cheb s.r.o., s nabídkovou cenou 964.100,-- Kč bez DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 
část 4 - vybavení vyráběné na zakázku a část 5 - stavební úsek, kdy vzhledem k tomu, že pro část 4 zbyla po posouzení a hodnocení nabídek pouze jedna nabídka a pro část 5 byla podána pouze jedna nabídka, 
se zadávací řízení pro tyto části ruší

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem kupní smlouvy pro část 3 zadávacího řízení s vítězem soutěže Techmobile Cheb s.r.o., 
s nabídkovou cenou 964.100,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat veškeré činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení pro část 4 a část 5

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb





4. Smlouva č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/06/14

- schvaluje znění smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy 
č. CZ.1.09/1.3.00/68.01143 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb


5. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/06/14

- projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 100.251.962,25 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 100.251.962,25 Kč

- projednala dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 17.691.522,75 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 17.691.522,75 Kč

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


6. Expertní skupina v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb 
a Sokolov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/06/14

- jmenuje expertní komisi, jejímž úkolem bude vytvoření koncepce rozvoje a řízení nemocnic 
Karlovy Vary, Cheb a Sokolov ve složení:
Náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví:
	Bc. Miloslav Čermák
Krajský úřad Karlovarského kraje:
	Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví
Zastupitelé Karlovarského kraje:
	MUDr. Oldřich Vastl
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje:
	MUDr. Roman Sýkora, ředitel Zdravotnické záchranné služby
Karlovarská krajská nemocnice a.s:
	MUDr. Josef März, generální ředitel
	MUDr. Pavel Kopecký, lékařský náměstek nemocnice Cheb
NEMOS Group s.r.o.
	MUDr. Jiří Štefan, lékařský ředitel
 	MUDr. Petr Vaněk
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
	nebyl navržen žádný zástupce
Střední zdravotnické školy v Karlovarském kraji:
	Mgr. Zdeněk Hrkal
	Mgr. Hana Švejstilová
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR:
	Ing. Pavlína Bísková
Oborové zdravotní pojišťovny ČR:
	MUDr. Renata Knorová

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


7. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - oblast zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/06/14

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve výši 38.269.258,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


