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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 195. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. května 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:54 do 10:21 hodin 


Přítomni:     	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 9 radních)         	
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Pavlíková
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Návrh smlouvy o úrovni služeb a pracovní plán Sekretariátu platformy START
RK 410/05/20
2.
Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020
RK 411/05/20
3.
Dobrota Karlovarského kraje 2020
RK 412/05/20
4.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Nákup notebooků pro pedagogy školy" Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, 
příspěvková organizace
bez usnesení
5.
Žádost o finanční dar od ČEPS, a.s., na vybavení středních škol informační 
a výpočetní technikou
RK 413/05/20
6.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“, v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199
RK 414/05/20







 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Josefa Váňu
- Ing. Karla Jakobce


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Návrh smlouvy o úrovni služeb a pracovní plán Sekretariátu platformy START

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/05/20

- bere na vědomí informaci o návrhu smlouvy o úrovni služeb a pracovního plánu Sekretariátu platformy START, jejímž  účelem je nastínění hlavních prvků a nezbytných závazků při poskytování podpůrných služeb technické asistence žadateli ze strany poskytovatele služeb

- pověřuje podpisem smlouvy, Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


2. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/05/20

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů při přepravě jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, ve výši 7,98 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na linkách a spojích uvedených v žádosti o poskytnutí individuální dotace při předpokládaném dopravním výkonu 25 048 km až do celkové výše 200.000 Kč poskytnuté dotace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů při přepravě jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, ve výši 7,98 Kč/km ujetý 
dle jízdních řádů na linkách a spojích uvedených v žádosti o poskytnutí individuální dotace 
při předpokládaném dopravním výkonu 25 048 km až do celkové výše 200.000 Kč poskytnuté dotace, 
dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit náměstka hejtmana Martina Hurajčíka, aby odeslal žadateli o dotaci vyrozumění o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč



Termín kontroly: 08.06.2020

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


3. Dobrota Karlovarského kraje 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/05/20

- schvaluje realizaci soutěže "Dobrota Karlovarského kraje 2020" v předloženém znění

- schvaluje celkové předpokládané náklady ve výši max. 250.000 Kč na realizaci soutěže "Dobrota Karlovarského kraje 2020" dle rozpočtu uvedeného v důvodové zprávě

Termín kontroly: 14.12.2020

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


4. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na výběr zhotovitele akce "Nákup notebooků pro pedagogy školy" Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


5. Žádost o finanční dar od ČEPS, a.s., na vybavení středních škol informační a výpočetní technikou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/05/20

- schvaluje podání žádosti o finanční dar společnosti ČEPS, a.s., na pořízení informační a výpočetní techniky pro střední školy k zajištění distančního vzdělávání v souvislosti s uzavřením škol z důvodu šíření nákazy COVID-19

- pověřuje Mgr. Moniku Havlovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, podáním 
a podpisem žádosti o dar

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

Termín kontroly: 02.11.2020

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


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova 
pro seniory “Spáleniště“ v Chebu - stavební práce“, v rámci projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/05/20


- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Energetická úspora Domova 
pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“, kdy jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka č. 1 účastníka D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO 25089161, 
s nabídkovou cenou 16.674.004,23 Kč včetně DPH (tj. 14.495.847,16 Kč bez DPH)

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ v Chebu – stavební práce“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 
s vybraným dodavatelem D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO 25089161, 
s nabídkovou cenou 16.674.004,23 Kč včetně DPH (tj. 14.495.847,16 Kč bez DPH), před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO 25089161, s nabídkovou cenou 16.674.004,23 Kč včetně DPH (tj. 14.495.847,16 Kč bez DPH)

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem D-PRODUKT, s.r.o., Slunečná 374, 354 91 Lázně Kynžvart, IČO 25089161

Termín kontroly: 08.06.2020

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


















      Mgr. Petr Kubis v. r.                                                                                 Josef Váňa v. r.
              hejtman					                                           ověřovatel
     Karlovarského kraje



