Usnesení ze 194. jednání RKK dne 27.04.2020 (mimo řádný termín)
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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 194. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. dubna 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:25 do 10:54 hodin 


Přítomni:     	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, 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, Mgr. Pavlíková, Mgr. Saxová, PhDr. Mgr. Smoleja, 
Ing. Smutný, p. Škivra
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě číslo KK01379/2016-00
RK 402/04/20
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., a navýšení finančních prostředků
RK 403/04/20
3.
Přijetí daru Karlovarským krajem
RK 404/04/20
4.
Prodloužení a ukončení mimořádného opatření Karlovarského kraje ve veřejné dopravě v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR
RK 405/04/20
5.
„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
na provedení stavby
RK 406/04/20
6.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – stavba, pro Střední lesnickou školu Žlutice, p. o. 
RK 407/04/20
7.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace
RK 408/04/20
8.
Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraj dotačního programu – schválení aktualizace 
RK 409/04/20





 A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Mgr. Dalibora Blažka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě číslo KK01379/2016-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/20

- schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací číslo KK01379/2016-00 uzavřené dne 25.05.2016 mezi Karlovarským krajem a O2 Czech Republic a.s., dle návrhu

- pověřuje Mgr. Marcelu Saxovou, vedoucí odboru vnitřních záležitostí, podpisem Dodatku č. 1 
k Rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací číslo KK01379/2016-00

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., a navýšení finančních prostředků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/04/20

- schvaluje změnu účelu použití příspěvku do fondu investic ve výši 500.000 Kč organizaci Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., ze schválené akce "Venkovní úprava DpS" na akci "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 253.000 Kč organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na dofinancování akce "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje použití fondu investic ve výši 253.000 Kč organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na dofinancování akce "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 200.000 Kč organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské, p. o., na dofinancování akce "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 176/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000 Kč 
z kapitálové rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny do fondu investic pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje - Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, na akci "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod".

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" pro Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 
356 58 Sokolov, IČO 25233866, s nabídkovou cenou 11.261.218,60 Kč včetně DPH (tj. 9.792.364 Kč bez DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku: "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod" dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod"
s vybraným dodavatelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866, s nabídkovou cenou 11.261.218,60 Kč včetně DPH (tj. 9.792.364 Kč bez DPH), 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, činit kroky spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866

- pověřuje Ing. Pavla Nováka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866

Termín kontroly: 22.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


3. Přijetí daru Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/04/20

- schvaluje přijetí daru ve výši 78.650 Kč od společnosti JUTTA, s.r.o., do schváleného rozpočtu Karlovarského kraje roku 2020

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy se společností JUTTA, s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního





4. Prodloužení a ukončení mimořádného opatření Karlovarského kraje ve veřejné dopravě 
v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 a opatřeními Vlády ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/04/20

- schvaluje ukončení 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

- schvaluje prodloužení a ukončení mimořádného opatření ve veřejné linkové dopravě provozované podle smluv o veřejných službách uzavřených dopravci a Karlovarským krajem, které spočívá v rozšíření omezení provozu tzv. školních spojů a rozšíření období provozu tzv. prázdninových spojů o období 
1. 5. 2020 až 24. 5. 2020, dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému ve spolupráci 
s dopravcem České dráhy, a.s., který má s Karlovarským krajem uzavřenu smlouvu o veřejných službách, projednat a zajistit realizaci opatření dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Vladimíru Malému ve spolupráci 
s dopravci ve veřejné linkové dopravě, kteří mají s Karlovarským krajem uzavřenu smlouvu o veřejných službách, projednat zavedení a zajistit schválení a následnou realizaci výlukových jízdních řádů linek, resp. spojů, jejichž provoz byl upraven usnesením č. RK 282/03/20 dle návrhu

Termín kontroly: 25.05.2020

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


5. „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/04/20

- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 
4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast investic a správy majetku, Mgr. Daliboru Blažkovi a Ing. Janu Burešovi, radnímu pro oblast zdravotnictví, projednat jednotlivé změnové listy se zástupci společnosti Penta Hospitals CZ

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic



6. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly 
na dílny“ – stavba, pro Střední lesnickou školu Žlutice, p. o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/04/20

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ - stavba, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka č. 2 účastníka STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551, s nabídkovou cenou 9.226.910,40 Kč bez DPH (tj. 11.164.561,58 Kč včetně DPH)

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – stavba dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny“ – stavba, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení s vybraným dodavatelem STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551 s nabídkovou cenou 9.226.910,40 Kč bez DPH (tj. 11.164.561,58 Kč včetně DPH)

- ukládá ředitelce Střední školy Žlutice, p. o., činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551, 
s nabídkovou cenou 9.226.910,40 Kč bez DPH (tj. 11.164.561,58 Kč včetně DPH)

- pověřuje Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D., ředitelku školy, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary, IČO 14707551

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková organizace


7. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/04/20

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 22.500 Kč Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace (IČO 75006472), na úhradu poplatku 
za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží základních uměleckých škol v Karlovarském kraji

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 22.500 Kč Základní umělecké škole Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace 
(IČO 75006472), na úhradu poplatku za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží základních uměleckých škol v Karlovarském kraji, dle návrhu

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 160/2020 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 22.500 Kč 
v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí v oblasti školství Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, 
na úhradu poplatku za zajištění elektronického systému pro administraci soutěží základních uměleckých škol v Karlovarském kraji

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství a mládeže, podpisem veřejnoprávní smlouvy

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

Termín kontroly: 10.08.2020

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


8. Dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ – Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraj dotačního programu – schválení aktualizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/04/20

- schvaluje aktualizaci Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“, článek IV Vyhodnocení žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí, kapitola Věcné hodnocení (dle znění uvedené v důvodové zprávě)

- ukládá odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvková organizace (výkonnou jednotkou projektu Smart Akcelerátor 2.0), zveřejnit aktualizovaná Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje“ na webu Karlovarského kraje v sekci Dotace, na informačním webu programy.kr-karlovarsky.cz 
a na úřední desce Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.09.2020

Zodpovídá:
Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje









    Mgr. Petr Kubis v. r.                                                       Martin Hurajčík v. r.
             hejtman					             náměstek hejtmana
    Karlovarského kraje


