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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 97. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. června 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:01 do 10:08 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík (od 10:05 hod.), Ing. Jakobec, 
Mgr. Seifertová, Ing. Bradáč, Ing. Bureš (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Janů
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a vedoucí odboru legislativní a právní a krajský živnostenský úřad
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Revokace části usnesení č. RK 559/05/18, RK 615/05/18, RK 678/05/18 - uzavření kupní smlouvy na zdravotnické lékařské technologie a interiérového vybavení 
v souvislosti s realizací stavby "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice 
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu"
RK 770/06/18
2.
Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018
RK 771/06/18
3.
Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji"
RK 772/06/18
4.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace
RK 773/06/18






 Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Karel Jakobec v. r. 
ověřovatel
 		 	                   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Karla Jakobce
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Revokace části usnesení č. RK 559/05/18, RK 615/05/18, RK 678/05/18 - uzavření kupní smlouvy na zdravotnické lékařské technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/06/18

- revokuje část usnesení č. RK 559/05/18 - Rada Karlovarského kraje pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro

Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís
s dodavatelem MIELE, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 188.000 Kč bez DPH;

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

- revokuje část usnesení č. RK 615/05/18 - Rada Karlovarského kraje pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro 

Část 24 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče
s dodavatelem Martin Pastor, místo podnikání nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice, IČO 73442194, s nabídkovou cenou 860.794 Kč včetně DPH

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

- revokuje část usnesení č. RK 678/05/18 - Rada Karlovarského kraje pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro 

Část 8 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje
s dodavatelem RAMED Kopřivnice s.r.o., s nabídkovou cenou 5.959.000 Kč bez DPH 
(7.210.390 vč. DPH);

Část 9 veřejné zakázky - Lékařský nábytek
s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2.619.340 Kč bez DPH 
(3.169.401,40 vč. DPH);





Část 10 veřejné zakázky - Pojízdná křesla
s dodavatelem MEDESA s.r.o., s nabídkovou cenou 50.869,57 Kč bez DPH 
(61.552,18 vč. DPH)

po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro

Část 5 veřejné zakázky - TP-5253 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís
s dodavatelem MIELE, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 188.000 Kč bez DPH

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro

Část 24 veřejné zakázky - Domácí spotřebiče
s dodavatelem Martin Pastor, místo podnikání nám. V. Řezáče 647/14, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice, IČO 73442194, s nabídkovou cenou 860.794 Kč včetně DPH

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro

Část 8 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje
s dodavatelem RAMED Kopřivnice s.r.o., s nabídkovou cenou 5.959.000 Kč bez DPH 
(7.210.390 vč. DPH);

Část 9 veřejné zakázky - Lékařský nábytek
s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2.619.340 Kč bez DPH 
(3.169.401,40 vč. DPH);

Část 10 veřejné zakázky - Pojízdná křesla
s dodavatelem MEDESA s.r.o., s nabídkovou cenou 50.869,57 Kč bez DPH 
(61.552,18 vč. DPH)

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


2. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/06/18

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v celkové výši 1.402.464 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv 
(dle schváleného vzoru)

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v celkové výši 40.000 Kč dle přílohy č. 2 z důvodu nesplnění podmínek stanovených Pravidly

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství při přípravě Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro rok 2019 zohlednit přínos pro Karlovarský kraj

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje

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


3. Podstatná změna v projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 
v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 772/06/18

- schvaluje podání žádosti o podstatnou změnu projektu Karlovarského kraje "Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji", která spočívá v přesunu nedočerpaných finančních prostředků 
z již ukončených veřejných zakázek mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu tohoto projektu v celkové výši 128.577,87 Kč a v prodloužení termínu dokončení Školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje 
do 30.06.2019

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

Termín kontroly: 10.09.2018

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


4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/06/18

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, na navýšení objemu prostředků na platy 
ve výši 68.000 Kč

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 272/2018 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 68.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z rezervní položky pro účely posílení přímých výdajů ve školství. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek k navýšení objemu prostředků na platy včetně souvisejících zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace


- souhlasí s navýšením stanoveného objemu prostředků na platy včetně odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 ve výši 68.000 Kč u Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 13.08.2018

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


