Usnesení z 34. jednání RKK dne 15.09.2014 (mimo řádný termín)

15.09.2014		Strana 1 (celkem 16)

	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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. září 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 8:30 hodin a od 9:45 do 9:50 hodin


Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, Ing. Jakubík (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	Bc. Čermák
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, PhDr. Kalaš, pí Hajská
Přizvaní:	Mgr. Bracháček, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Šalátová, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	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 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 
na projekt „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ 
RK 992/09/14
2.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050 
na projekt „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce 
v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“
RK 993/09/14
3.
- Schválení dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)" mezi Karlovarským krajem a účastníkem 
v projektu
- Schválení dohody o účasti v projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu  
RK 994/09/14
4.
Schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro Nemocnici 
v Chebu"
RK 995/09/14
5.
Revokace části usnesení č. RK 909/08/14 ze dne 18.8.2014 - Projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad
RK 996/09/14
6.
Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný dne 26.8.2014 
Mgr. Martinem Kučerou, náměstkem ministryně pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky


RK 997/09/14
7.
Příprava zadávacího řízení: Realizace stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí"
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 998/09/14
8.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 999/09/14
9.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
RK 1000/09/14
10.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 4, 5 - Telemetrické systémy“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1001/09/14
11.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1002/09/14
12.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1003/09/14
13.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1004/09/14
14.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 13, 14, 15 - Akutní péče“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1005/09/14
15.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

RK 1006/09/14
16.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 17 - Videogastroskopy“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1007/09/14
17.
Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 18 - Digitální dermatoskop“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1008/09/14
18.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“
staženo













Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana

JUDr. Martin Havel v. r.
    náměstek hejtmana
 		 	                
   





















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- JUDr. Václava Sloupa

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 18) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu““


1. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 na projekt „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/09/14

- bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)„ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla Rada Karlovarského kraje seznámena s Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00045 vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

- jmenuje vedoucím projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ vedoucí ekonomického odboru Ing. Dagmar Divišovou

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

2. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050 na projekt „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/09/14

- bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla Rada Karlovarského kraje seznámena s Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/D8/5/00050 vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00050

- jmenuje vedoucím projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ vedoucí odboru ekonomického Ing. Dagmar Divišovou

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


3. - Schválení dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)" mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu
- Schválení dohody o účasti v projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/09/14

- schvaluje vzorové znění dohody o účasti v projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď) reg. č. CZ.1.04/2.1.04/2.1.01/D800050 mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu v předloženém znění a

- pověřuje Hanu Šnajdrovou, trvale bytem K nemocnici 8, 350 02 Cheb, zaměstnanou jako manažer projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby v zastoupení Karlovarského kraje uzavírala jednotlivé dohody 
s jednotlivými účastníky

- schvaluje vzorové znění dohody o účasti v projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.04/2.1.01/D800045 mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu v předloženém znění a

- pověřuje Mgr. Martu Břehovskou, trvale bytem Buškovice 281, 441 01 Podbořany, zaměstnanou jako manažer projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby v zastoupení Karlovarského kraje uzavírala jednotlivé dohody s jednotlivými účastníky

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro Nemocnici v Chebu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/09/14

- schvaluje způsob převedení práv a povinností mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a vítězem veřejné zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“, společností Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, 
IČO 45797803, na třetí subjekt, a to na Karlovarský kraj, IČO 70891168, a to formou uzavření „Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu"

- schvaluje uzavření „Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako postupitel) a vítězem soutěže Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, IČO 45797803 (jako prodávající) a Karlovarským krajem, 
IČO 70891168 (jako postupník)

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Josefa Märze a místopředsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Jiřího Hofmanna, podpisem Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu"

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


5. Revokace části usnesení č. RK 909/08/14 ze dne 18.8.2014 - Projekt „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/09/14

- revokuje část usnesení č. RK 909/08/14 ze dne 18.8.2014, a to, že Rada Karlovarského kraje:
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 
36.000.000,-- Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí 
na realizaci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 36.000.000,-- Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancovaní projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 36.000.000,-- Kč
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. 5.400.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 49.302.522,37 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí 
na realizaci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 49.302.522,37 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancovaní projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 49.302.522,37 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. 6.117.089,55 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 100 % celkových nezpůsobilých výdajů, tj. 8.521.925,37 Kč

- konstatuje, že další části usnesení č. RK 909/08/14 ze dne 18.8.2014 zůstávají beze změny

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


6. Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný dne 26.8.2014 Mgr. Martinem Kučerou, náměstkem ministryně pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 997/09/14

- bere na vědomí dopis Mgr. Martina Kučery, náměstka ministryně pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, hejtmanovi Karlovarského kraje ze dne 26.8.2014

- souhlasí s návrhem odpovědi na dopis Mgr. Martina Kučery, náměstka ministryně pro ekonomiku 
a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

- schvaluje odeslání odpovědi na dopis Mgr. Martina Kučery, náměstka ministryně pro ekonomiku 
a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

- pověřuje hejtmana podpisem odpovědi na dopis Mgr. Martina Kučery, náměstka ministryně 
pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

- bere na vědomí informace v důvodové zprávě

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


7. Příprava zadávacího řízení: Realizace stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí"
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na nevýznamnou veřejnou zakázku na stavební práce „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu – přístavba zázemí“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		 - náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Jiří Kvak	          	             - náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Marek Mikeš	                         - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Marek Mikeš                            - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 




8. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


9. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


10. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 4, 5 - Telemetrické systémy“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 4, 5 - Telemetrické systémy“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 4, 5 - Telemetrické systémy“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková            - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


11. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 






12. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


13. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


14. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 13, 14, 15 - Akutní péče“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 13, 14, 15 - Akutní péče“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 13, 14, 15 - Akutní péče“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


15. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková            - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček	             - náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 






16. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 17 - Videogastroskopy“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 17 - Videogastroskopy“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 17 - Videogastroskopy“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková            - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		 - náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


17. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 18 - Digitální dermatoskop“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 18 - Digitální dermatoskop“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 18 - Digitální dermatoskop“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Marek Mikeš       	            - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	            - náhradník: Mgr. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		            - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	            - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková            - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		 - náhradník: Ing. Lukáš Holý
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


18. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


