Usnesení z 26. jednání RKK dne 23.06.2014 (mimo řádný termín)

23.06.2014		Strana 1 (celkem 6)

	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 26. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. června 2014 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:30 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, 
Ing. Jakubík (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Valjentová, Ing. Navrátil, PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Stráská, Ing. Tomsová, Ing. Pavlas 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka 
RK 707/06/14
2.
Přijetí darů Karlovarským krajem
RK 708/06/14
3.
Schválení výjimky z postupu dle Předpisu rady č. PR 01/2014 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken 
v rekonstruovaných pokojích gynekologicko-porodnického a traumatologického oddělení, v KKN a.s., Nemocnice v Karlových Varech“ 
RK 709/06/14
4.
Rozpočtová změna
RK 710/06/14
5.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“
RK 711/06/14
6.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“
RK 712/06/14
7.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink“
RK 713/06/14
8.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském 
kraji – III. etapa“

RK 714/06/14
9.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“
RK 715/06/14













PaedDr. Josef Novotný v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   






























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher - Karlovarská Becherovka 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/06/14

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností 
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jejím podpisem

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


2. Přijetí darů Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/06/14

- souhlasí s přijetím darů do schváleného rozpočtu Karlovarského kraje roku 2014

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi ALGON PLUS - AUTO, a.s.; Abydos s.r.o.; WELSTAM PLUS, s.r.o.; OZT-OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ TOUŽIM, a.s.; VPÚ DECO PRAHA a.s.; ALGON, a.s.

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


3. Schválení výjimky z postupu dle Předpisu rady č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výměna oken v rekonstruovaných pokojích gynekologicko-porodnického 
a traumatologického oddělení, v KKN a.s., Nemocnice v Karlových Varech“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/06/14

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 01/2014 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na akci „Výměna oken na rekonstruovaných pokojích gynekologicko-porodnického a traumatologického oddělení v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na základě oslovení jednoho uchazeče

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


4. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/06/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  219/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 344.264,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


5. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silnice 
Merklín – Pstruží, II. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/06/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01067 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


6. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/06/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01068 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


7. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „III/21047 Modernizace silnice 
Nejdek – Pernink“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/06/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01111 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


8. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/06/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01128 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


9. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 715/06/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/67.01129 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


