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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 17. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. dubna 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník	
Omluveni:		JUDr. Pavel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	

1.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  262/04/07
„Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového 
zúčtovacího centra“
2.	Vyřešení dopravní situace po ukončení dopravy komerčními vlaky 		RK  263/04/07
VIAMONT a.s. na trati č. 140 od druhé změny jízdních řádů 2006/2007
	
											
								
	
				
						




                                                                                                 
	  Ing. Jan Zborník v. r.                                              Ing. Jiří Behenský v. r.
 1. náměstek hejtmana				      	ověřovatel
  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Behenského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  262/04/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ČSAD SVT s.r.o., Křižíkova 4-6, 18650 Praha 8 – Karlín s nabídkovou cenou 749 700,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Ing. Zdeňka Kusého, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže ČSAD SVT s.r.o., Křižíkova 4-6, 18650 Praha 8 – Karlín s nabídkovou cenou 749 700,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá:  	Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 			dopravního systému Karlovarského kraje


2. Vyřešení dopravní situace po ukončení dopravy komerčními vlaky VIAMONT a.s. na trati č. 140 od druhé změny jízdních řádů 2006/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  263/04/07

- schvaluje zařazení vlaku Os 7032 na trati č. 140 do „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle předmětné změny „Seznamu tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“

- schvaluje text dopisu prokuristovi společnosti VIAMONT a.s. Ing. Františku Kozlovi dle návrhu 

- pověřuje 1. náměstka hejtmana Ing. Jana Zborníka odesláním dopisu prokuristovi společnosti VIAMONT a.s. Ing. Františku Kozlovi dle návrhu

Termín kontroly: 14.6.2007

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

