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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

ze 79. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. února 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:28 do 8:46 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, 
Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Ing. Jakobec, Mgr. Seifertová
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018
RK 141/02/18
2.
Revokace usnesení č. RK 28/01/18 - Změna ve složení Finančního výboru
RK 142/02/18
3.
Rezignace a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 143/02/18
4.
Rezignace a návrh na volbu předsedy a člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku, rezignace a jmenování člena Komise 
pro kulturu a památkovou péči
RK 144/02/18
5.
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v katastrálním území Sokolov konkrétnímu zájemci společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o.
RK 145/02/18
6.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
RK 146/02/18
7.
Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši 300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody
staženo






Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Jan Bureš v. r.
 ověřovatel
 A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/18

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018 dle návrhu 
s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Revokace usnesení č. RK 28/01/18 - Změna ve složení Finančního výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/18

- revokuje část usnesení č. RK 28/01/18 ze dne 08.01.2018, kterým Rada Karlovarského kraje doporučila Zastupitelstvu Karlovarského jako nového člena Finančního výboru zvolit Ing. Zdeňka Uhlíře

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje jako nového člena Finančního výboru zvolit paní 
Ivu Kalátovou

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


3. Rezignace a volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rezignaci 
Ing. Pavla Hojdy na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla dne 07.12.2017 podána Zastupitelstvu Karlovarského kraje, a v této souvislosti ukončení výkonu jeho funkce dne 08.01.2018 (§ 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů)

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí rezignaci 
Ing. Romana Procházky na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
a ukončení funkce dne 24.01.2018

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zvolit v souvislosti s § 16d odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, tyto členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad:
- Ivu Kalátovou
.......................................

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje


4. Rezignace a návrh na volbu předsedy a člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku, rezignace a jmenování člena Komise pro kulturu a památkovou péči

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  v souladu s ustanovením § 35 odst. 
2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvolit Ing. Erika Klimeše 
do funkce předsedy Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  v souladu s ustanovením § 35 odst. 
2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zvolit jako nového člena Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku PhDr. Zdeňka Soukupa

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Martu Márovou členem Komise pro kulturu a památkovou péči

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


5. Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v katastrálním území Sokolov konkrétnímu zájemci společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/18

- schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku v katastrálním území Sokolov 
dle předloženého návrhu konkrétnímu zájemci společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Termín kontroly: 03.04.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen 
pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/18


- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba dílen pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, dle návrhu, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 2, bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866

- schvaluje použití fondu investic příspěvkové organizace na dofinancování navýšené ceny veřejné zakázky „Výstavba dílen pro rostlinou výrobu“ ve výši 1.240.481,23 Kč (1.025.191,10 Kč + DPH)

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, podpisem Smlouvy o dílo s vítězem soutěže bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866, s nabídkovou cenou 
18.821.500,00 Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 03.04.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


7. Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši 300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


