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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 21



USNESENÍ

z 50. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. prosince 2006 (mimo řádný termín) v budově Hotelové školy Mariánské Lázně 
v době od 8:30 do 8:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní drážní 		RK  906/12/06
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.	
 2.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Rekonstrukce 	RK  907/12/06	
objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v K. Varech“					
3.	Volba členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.			RK  908/12/06
						 						
											
						








                                                                                                 
	   JUDr. Josef Pavel v. r.		    	 	 Ing. Jiří Mutinský v. r.
	 hejtman						ověřovatel
   Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- RNDr. Petra Horkého



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/12/06

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 22.2.2007

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



2. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v K. Varech“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/12/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v K. Varech“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče TIMA, spol.s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 17 648 571,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže TIMA, spol.s.r.o., Vančurova 9, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 17 648 571,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování realizace akce „Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v K. Varech“ ve výši 2,5 mil. Kč a financování inženýrské činnosti při realizaci předmětné akce ve výši 250 000,- Kč

Termín kontroly: 6.9.2007

Zodpovídá: Jan Batík, ředitel Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace


3. Volba členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/12/06

vykonávající působnost jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst.1 písm. e) ve spojení s § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o volbě 

	JUDr. Josefa Pavla

Ing. Jiřího Mutinského
RNDr. Petra Horkého
MUDr. Jana Svobody

za členy dozorčí rady tak, že jejich funkční období začíná dnem 4. ledna 2007

- bere na vědomí výsledek voleb uskutečněných zaměstnanci dle § 200 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jimiž byli členy dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. zvoleni:

	 MUDr. Tomáš Pospíšil
	 Hynek Bureš


- ukládá představenstvu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. podat návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni

Termín kontroly: 8.3.2007

Zodpovídá: představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


