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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 190. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. března 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:40 do 11:53 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, p. Váňa, 
Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis	
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová 
Přizvaní:	             Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Ing. Jánská, Mgr. Pavlíková
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda 
- realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském 
kraji 2020“
RK 331/03/20
2.
Žádost Karlovarského kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci na ochranné prostředky a ochranné pomůcky
RK 332/03/20
3.
Investiční akce „Oprava střechy pavilonu dílen - SO 703“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo
RK 333/03/20
4.
Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"
RK 334/03/20
5.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"
RK 335/03/20
6.
Mimořádné opatření Karlovarského kraje v regionální železniční dopravě 
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR
RK 336/03/20







 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/03/20

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“. 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena pro část:
č. 1 – Chebsko – sever – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.648 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 
323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 3 – Žluticko/Tepelsko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – nabídka účastníka KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10,
431 11 Jirkov, IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.750 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 5 – Sokolovsko – jih – nabídka účastníka KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, 
IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.450 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 6 – Sála – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, 
s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253,00 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 7 – Kraslicko – nabídka účastníka Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření; 
č. 8 – Koridory pozemních komunikací – nabídka účastníka Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., 
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068, s nabídkovou jednotkovou cenou 1.131,35 Kč 
včetně DPH za realizaci 1 zásahu na 1 km koridoru.

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky „Rámcová dohoda - realizace opatření 
k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2020“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, pro část: 
č. 1 – Chebsko – sever – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.648 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;

č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 
323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 3 – Žluticko/Tepelsko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – s vybraným dodavatelem KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.750 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 5 – Sokolovsko – jih – s vybraným dodavatelem KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.450 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 6 – Sála – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 7 – Kraslicko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření; 
č. 8 – Koridory pozemních komunikací – s vybraným dodavatelem Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068, s nabídkovou jednotkovou cenou 1.131,35 Kč včetně DPH za realizaci 1 zásahu na 1 km koridoru

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smluv pro část:
č. 1 – Chebsko – sever – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.648 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 
323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 3 – Žluticko/Tepelsko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – s vybraným dodavatelem KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 10.750 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 5 – Sokolovsko – jih – s vybraným dodavatelem KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO 26160277, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.450 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 6 – Sála – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření;
č. 7 – Kraslicko – s vybraným dodavatelem Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724, s nabídkovou jednotkovou cenou 11.253 Kč včetně DPH za 1 ha realizace opatření; 
č. 8 – Koridory pozemních komunikací – s vybraným dodavatelem Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068, s nabídkovou jednotkovou cenou 1.131,35 Kč 
včetně DPH za realizaci 1 zásahu na 1 km koridoru

- pověřuje Ing. Karla Jakobce podpisem smluv s vybranými dodavateli pro část:
č. 1 – Chebsko – sever – Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724;
č. 2 – Chebsko – jih/Mariánskolázeňsko – Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, 
IČO 29116724;
č. 3 – Žluticko/Tepelsko – Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724;
č. 4 – Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko – KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, 
IČO 26160277;
č. 5 – Sokolovsko – jih – KHL – EKO, a.s., Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČO 26160277;
č. 6 – Sála – Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724;
č. 7 – Kraslicko – Marles s.r.o., Studentská 2090/71, 323 00 Plzeň Bolevec, IČO 29116724; 
č. 8 – Koridory pozemních komunikací – Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 
360 01 Otovice, IČO 26402068

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


2. Žádost Karlovarského kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci na ochranné prostředky 
a ochranné pomůcky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/03/20

- schvaluje podání žádosti Ministerstvu dopravy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby 
k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ve výši 600.000 Kč, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, Mgr. Petra Kubise, podpisem a odesláním předmětné žádosti

Termín kontroly: 25.05.2020

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


3. Investiční akce „Oprava střechy pavilonu dílen - SO 703“ Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/03/20

- bere na vědomí informaci o změnových listech v rámci realizace stavby „Oprava střechy pavilonu dílen - SO 703“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

- bere na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava střechy pavilonu dílen
 - SO 703“

- schvaluje použití finančních prostředků ve výši 181.160 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace na úhradu víceprací u stavby „Oprava střechy na pavilonu dílen - SO 703“ Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení

Termín kontroly: 25.05.2020

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


4. Schválení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/03/20


- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


5. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/03/20

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena včetně DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok"

- schvaluje seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce hydroizolace objektu školy včetně dešťových a odpadních stok":
- ALLSTAV, spol. s r.o., Kleisslova 230/11, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45359351 
- STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551
- Sanstrom s.r.o., Karlovy Vary - Doubí, K Přehradě 209/30, PSČ 360 07, IČO 29104181
- KV - ProIng, s.r.o., Mattoniho nábřeží 193/66a, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 25215621
- Mudicon s.r.o., U Koupaliště 914/5, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO 04741111

- schvaluje
členy hodnotící komise:
Ing. Jaroslav Bradáč
Luboš Pokorný
Mgr. Radek Žemlička
Ing. Aleš Švajdler
Mgr. Pavlína Zapletalová
Bc. Dagmar Kerulová

náhradníky hodnotící komise:
Mgr. Jaroslav Borka
Bc. Miroslav Čermák
Ing. arch. Vojtěch Franta
Ing. Jan Horník
Ing. Erik Klimeš
Mgr. Jiří Klsák
Ing. Eliška Stránská
Michal Šťovíček
Ing. Stanislav Jambor
Ing. Květoslav Smutný
Šárka Drahokoupilová
Mgr. Daniela Brodcová
Ing. Andrea Černá
Monika Drobilová

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic


6. Mimořádné opatření Karlovarského kraje v regionální železniční dopravě v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/03/20

- schvaluje zavedení mimořádného opatření v regionální železniční dopravě provozované podle smlouvy o veřejných službách uzavřených dopravcem České dráhy, a.s., a Karlovarským krajem, které spočívá 
v omezení provozu regionálních vlaků, které vykazují velmi nízké využití v období, kdy je Vládou České republiky vyhlášen nouzový stav a je zakázána účast žáků a studentů ve vzdělávacích zařízeních 
dle návrhu

- bere na vědomí dopis ředitele odboru regionální dopravy, že České dráhy, a.s., nebudou uplatňovat 
po Karlovarském kraji náhradu škody na základě přijatého opatření

- ukládá vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Vladimíru Malému, ve spolupráci s dopravcem České dráhy, a.s., který má s Karlovarským krajem uzavřenu smlouvu o veřejných službách, projednat zavedení a zajistit schválení a následnou realizaci výlukových jízdních řádů na tratích v Karlovarském kraji uvedených v příloze tohoto materiálu, 
dle návrhu

Termín kontroly: 11.05.2020

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství













Mgr. Petr Kubis v. r.                                          
                           hejtman 
Karlovarského kraje

 Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmana


