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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 38. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. října 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:01 do 9:01 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, paní Hajská, Ing. Jakubík, PhDr. Kalaš (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil
Další zúčastnění:	Ing. Vránová, vedoucí odboru kontroly, zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová    	


    Usnesení č.



A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání





1.
Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o.
RK 1126/10/14
2.
Revokace v rámci projektu: „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“
RK 1127/10/14
3.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - schválení smluv v rámci veřejné zakázky: „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu“
RK 1128/10/14







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman
 Karlovarského kraje

     Bc. Miloslav Čermák v. r.
ověřovatel
 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Bohuslavu Hajskou

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1126/10/14

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče pro NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče NEMOS SOKOLOV s.r.o., ve výši 6.705.692,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o. o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje, 
PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení stanovení výše vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 9.081.850,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu mezi Karlovarským krajem a NEMOS PLUS s.r.o. o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje, 
PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS PLUS s.r.o.

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana




2. Revokace v rámci projektu: „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie 
v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1127/10/14

- schvaluje revokaci usnesení č. RK 1079/09/14 ze dne 22.9.2014, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako postupitel)
a Karlovarským krajem, IČO 70891168 (jako postupník) a pověření hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“

- schvaluje ukončení příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“, která byla schválena usnesením č. RK 928/08/14 dne 18.8.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


3. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - schválení smluv v rámci veřejné zakázky: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/10/14

vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, 
se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205, jediného akcionáře - Karlovarského kraje dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“) 
a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „valná hromada“)

- projednala a schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. článek 9 bod 3 písm. q): 

návrh
Kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a vítězem soutěže Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, IČO 45797803,
s nabídkovou cenou 80.920.000,-- Kč bez DPH

a návrh 	
Servisní smlouvy o provádění pozáručního servisu a údržby na lineárním urychlovači typ: Elekta Synergy XVI na veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a vítězem soutěže Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, IČO 45797803, s nabídkovou cenou 18.000.000,-- Kč bez DPH

- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Josefa Märze 
a místopředsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Jiřího Hofmanna, podpisem Kupní smlouvy na dodávku lineárního urychlovače pro nemocnici v Chebu, dle návrhu po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení


- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Josefa Märze 
a místopředsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Jiřího Hofmanna, podpisem Servisní smlouvy o provádění pozáručního servisu a údržby na lineárním urychlovači typ: Elekta Synergy XVI, dle návrhu po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


