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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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. července 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 8:55 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, Ing. Jakubík (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš, pí Hajská
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov", schválení smlouvy na realizaci stavby „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov" 
RK 773/07/14
2.
Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce a přístavba hotelu SAVOY, Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
RK 774/07/14
3.
Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 775/07/14






PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r. ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov", schválení smlouvy na realizaci stavby „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/07/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 SUAS-Stavební, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení, z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 2 JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17.087.880,-- Kč bez DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17.087.880,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17.087.880,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt 
k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností JURICA a.s., s nabídkovou cenou 17.087.880,-- Kč bez DPH

- pověřuje hejtmana požadovat po provozovateli nemocnice zajištění publicity na místě stavby

Termín kontroly: 24.11.2014

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


2. Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce a přístavba hotelu SAVOY, Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/07/14

- projednala oznámení záměru „Rekonstrukce a přístavba hotelu SAVOY, Mariánské Lázně“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Rekonstrukce a přístavba hotelu SAVOY, Mariánské Lázně“ 
za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


3. Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/07/14

- projednala oznámení záměru „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě“ za respektování opatření k prevenci, vyloučení, snížení 
a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru uvedených na straně 51 až 53 oznámení 
a za respektování podmínek a doporučení uvedených v biologickém posouzení. 
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


