Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

USNESENÍ
z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje,
konané dne 02. 07. 2012

USNESENÍ 20/830/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

projednala
při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové,
IČ 259 97 556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové pod sp. zn. B 2321, dle 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:
zprávu o hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2012

USNESENÍ 20/831/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.
III.

projednala
důvodovou zprávu k průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce "III/325 52 Lánov"
rozhodla
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "III/325 52 Lánov"
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce "III/325 52 Lánov"
Termín: 31.07.2012
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USNESENÍ 20/832/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

III.

projednala
návrh Smlouvy o spolupráci s Městem Borohrádek, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a
Královéhradeckým krajem při zadávání veřejné zakázky I/36 Borohrádek - úprava
křižovatek, dle důvodové zprávy.
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Borohrádek, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a Královéhradeckým krajem při zadávání veřejné zakázky I/36 Borohrádek - úprava
křižovatek.
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
uzavření schválené Smlouvy o spolupráci.
Termín: 31.08.2012

USNESENÍ 20/833/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

III.

projednala
důvodovou zprávu k průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce III/285 26
Rokol - Nový Hrádek - Borová, 1. etapa
rozhodla
o vyloučení uchazeče Sdružení Rokol - ALPINE - SOVIS CZ (vedoucí účastník sdružení
ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ 451 92
286) z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/285
26 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 1. etapa z důvodu nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazeče Sdružení Rokol - ALPINE - SOVIS CZ
(vedoucí účastník sdružení ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43
Valašské Meziříčí, IČ 451 92 286) z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce III/285 26 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 1. etapa
z důvodu nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu
Termín: 31.07.2012

USNESENÍ 20/834/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

projednala
důvodovou zprávu k průběhu zadávacího řízení a závěry hodnotící komise
z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce III/303 19
Suchý Důl - havárie opěrné zdi
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II.

III.

rozhodla
o vyloučení uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se sídlem K Vápence 2677,
530 02 Pardubice, IČ 252 53 361 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce III/303 19 Suchý Důl - havárie opěrné zdi z důvodu, že nabídka
dodavatele nesplňuje požadavky zadavatele
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
1. podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se
sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 252 53 361 z další účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce III/303 19 Suchý Důl havárie opěrné zdi z důvodu, že nabídka dodavatele nesplňuje požadavky
zadavatele
Termín: 31.07.2012
2. uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvhodnější: STAVREMO-PCE a.s. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,
IČ 647 91 220 (cena 1 801 646,- Kč vč. DPH)
Termín: 31.07.2012

USNESENÍ 20/835/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

III.

projednala
důvodovou zprávu k průběhu zadávacího řízení a závěry hodnotící komise
z posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce
Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké
Svatoňovice
rozhodla
o vyloučení uchazeče SUPER-KRETE CZECH s.r.o. se sídlem Moskevská 617/58, 101 00
Praha, IČ 256 92 810 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 4. etapa, most ev.č.
3013-2 Velké Svatoňovice z důvodu, že nabídka dodavatele nesplňuje požadavky
zadavatele
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
1. podepsat rozhodnutí o vyloučení uchazeče SUPER-KRETE CZECH s.r.o. se sídlem
Moskevská 617/58, 101 00 Praha, IČ 256 92 810 z další účasti v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce mostů Královéhradeckého
kraje, 4. etapa, most ev.č. 3013-2 Velké Svatoňovice z důvodu, že nabídka
dodavatele nesplňuje požadavky zadavatele
Termín: 31.07.2012
2. uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
nejvhodnější: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 421
96 868 (cena 3 155 995,60 Kč vč. DPH)
Termín: 15.08.2012
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USNESENÍ 20/836/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

schvaluje
změnu financování jmenovitých akcí odvětví sociální věci, v rámci schváleného limitu
Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví sociální věci v roce
2012 (viz důvodová zpráva a příloha usnesení)
ukládá
1. RNDr. Janu Vachatovi, vedoucímu odboru investic
zajistit realizaci přijatého usnesení
Termín: 31.07.2012
2. Ing. Josefu Táborskému, 1. náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje
zapracovat úpravu rozpočtu dle bodu I. a přílohy usnesení do 3. změny rozpočtu
Královéhradeckého kraje pro rok 2012
Termín: 04.10.2012

USNESENÍ 20/837/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

III.
IV.

projednala
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky "Oprava pomníku
Baterie mrtvých na pozemku p.č. 90/2 v k.ú. Chlum u Hradce Králové a pomníku
vojína c.k. 18. praporu polních myslivců na pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Holín",
rozhodla
ve věci výše uvedené veřejné zakázky o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče Milan Pospíchal, IČ 64794326, bytem Domečkova 620/6, Hradec
Králové, s místem podnikání tamtéž; nabídková cena 1.915.200,- Kč včetně DPH
schvaluje
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve věci výše uvedené veřejné zakázky
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v podobě, jak je přílohou
předloženého materiálu, následně v souladu se zákonem uzavřít smlouvu v podobě
dle závazného vzoru, který byl součástí zadávací dokumentace, s uchazečem Milan
Pospíchal, IČ 64794326, popřípadě při splnění zákonem stanovených skutečností,
uzavřít smlouvu s uchazečem druhým v pořadí.
Termín: 25.07.2012

USNESENÍ 20/838/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

projednala
návrh na společný nákup energií - zemního plynu a elektrické energie na rok 2013
pro Královéhradecký kraj, zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti
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II.

III.

v souladu s § 23 odst. 5, písm. c) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů na komoditní burze.
schvaluje
1. společný nákup zemního plynu a elektrické energie na rok 2013 pro
Královéhradecký kraj, zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti
v souladu s § 23 odst. 5, písm. c) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů na komoditní burze.
2. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a
o zmocnění centrálního zadavatele uzavřenou mezi centrálním zadavatelem
Královéhradeckým krajem a jednotlivými pověřujícími zadavateli, a to
zřizovanými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi
Královéhradeckého kraje
3. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu VZMR II. kategorie:
"Zprostředkování obchodu se zemním plynem a elektrickou energií na komoditní
burze".
4. zástupce centrálního zadavatele: Centrum EP, příspěvkovou organizaci
Královéhradeckého kraje se sídlem Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
ukládá
1. RNDr. Janu Vachatovi, vedoucímu odboru investic,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu II.2.
uzavřít smlouvy dle bodu II.2. tohoto usnesení
Termín: 31.07.2012
2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat smlouvy dle bodu II.2. tohoto usnesení
Termín: 31.07.2012
3. Ing. Kláře Dostálové, ředitelce Centrum EP,
zajistit realizaci přijatého usnesení dle bodu II.1.,3. a 4.
Termín:30.11.2012

USNESENÍ 20/839/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

jmenuje
s účinností od 1. 8. 2012 na období 6 let na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky:
1. Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682
Mgr. Roberta Nováka
2. Gymnázia Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Mgr. Jana Štěrbu
3. Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Nová Paka, Kumburská 740
Mgr. Pavla Matějovského
4. Gymnázia a Střední odborné školy, Hostinné, Horská 309
Mgr. Ivanu Mědílkovou
5. Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30
Mgr. Miloše Chlumského
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II.

6. Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451
Pavla Škodu
7. Gymnázia, Broumov, Hradební 218
PaedDr. Karla Výravského
8. Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586
Mgr. Miroslava Šafránka
9. Gymnázia, Nový Bydžov, Komenského 77
PaedDr. Jaroslava Šedivého
10. Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Mgr. Petra Skokana
11. Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220
Ing. Jiřího Tajče
12. Dětského domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 267
PhDr. Luboše Holečka
13. Dětského domova, základní školy a školní jídelny, Dolní Lánov 240
Mgr. Karla Krause
14. Dětského domova, mateřské školy a školní jídelny, Broumov, třída Masarykova
246
Mgr. Hanu Židovou
15. Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153
Mgr. Františka Veverku
16. Dětského domova, Potštejn, Českých bratří 141
Bc. Kateřinu Süsserovou
17. Dětského domova, základní školy, školní družiny a školní jídelny, Kostelec nad
Orlicí, Pelclova 279
Mgr. Vojtěcha Beka
18. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497
PhDr. Alenu Dědečkovou
19. Domova mládeže, internátu a školní jídelny, Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Mgr. Sylvu Nekolovou
20. Školní jídelny, Hradec Králové, Hradecká 1219
Hanu Andrýsovou
21. Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566
Mgr. Marcelu Novákovou
22. Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842
Soňu Kejzlarovou
23. Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Hradec Králové
Mgr. Janu Vitvarovou
ukládá
JUDr. Radmile Šulcové , vedoucí odboru školství
zajistit vyhotovení jmenovacích dekretů pro ředitele/ředitelky uvedených
příspěvkových organizací
Termín: 31.07.2012
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USNESENÍ 20/840/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.
III.

IV.

V.

vyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230
schvaluje
text inzerátu a jeho zveřejnění dle důvodové zprávy
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí,
Krkonošská 230 ve složení:
člen určený zřizovatelem - PhDr. Bc. Jiří Nosek, předseda konkurzní komise
člen určený zřizovatelem - Ing. Karel Janeček
člen určený ředitelkou krajského úřadu - JUDr. Radmila Šulcová
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu
příslušné školy - PaedDr. Pavel Svoboda
pedagogický pracovník školy- Mgr. Alena Stejná
školní inspektor České školní inspekce - Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.
člen školské rady - Mgr. Josef Chvalina
pověřuje
Mgr. Jiřinu Klírovou tajemnicí konkurzní komise
Termín: 30.09.2012
ukládá
JUDr. Radmile Šulcové, vedoucí odboru školství,
zajistit vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230
Termín: 15.07.2012

USNESENÍ 20/841/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

schvaluje
zrušení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Středisko služeb školám, Náchod, Kladská 733 dle důvodové
zprávy
ukládá
PhDr. Bc. Jiřímu Noskovi, předsedovi konkurzní komise,
informovat uchazeče o pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Středisko
služeb školám, Náchod, Kladská 733 o zrušení konkurzního řízení
Termín: 31.07.2012
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USNESENÍ 20/842/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.
II.

III.

projednala
žádost o zřízení přípravné třídy základní školy v Základní škole, Broumov, Kladská 164
zřizuje
přípravnou třídu základní školy v Základní škole, Broumov, Kladská 164 pro školní rok
2012/2013
ukládá
JUDr. Radmile Šulcové, vedoucí odboru školství
informovat dotyčnou školu o přijatém usnesení
Termín: 20.07.2012

USNESENÍ 20/843/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

schvaluje
Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutých příspěvků pro Centrum EP
(IČ: 71218840) na pořízení implementací a zajištění provozu informačního systému
(pro Královéhradecký kraj a pro jím zřizované a založené organizace) sestávajícího
z webové prezentace zřizovatele a certifikovaného elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy tohoto usnesení
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat protokol dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.07.2012

USNESENÍ 20/844/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

schvaluje
dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a Oblastní
nemocnicí Rychnov nad Kněžnou a. s. dne 1.10.2010, kterým s účinností od 1.7.2012
budou z uvedené nájemní smlouvy z důvodu nepotřebnosti pro Oblastní nemocnici
Rychnov nad Kněžnou a.s. vyňaty tyto nemovitosti:
Budovy:
- bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku p.č. 2614/4 (sklad CO)
- bez č.p./č.e., občanská vybavenost na pozemku p.č. 2614/2 (hospodářská budova)
- bez č.p./č.e., občanská vybavenost na pozemku p.č. 1775/4 (centrální kotelna)
- bez č.p./č.e., občanská vybavenost na pozemku p.č. 1776 (magnetická rezonance)
- část budovy bez č.p./č.e., garáž o výměře 195,5 m2 na pozemku p.č. 1775/5 (řadové
garáže)
Pozemky:
- pozemek p.č. 2614/4 zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p.č. 2614/2 zastavěná plocha a nádvoří
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II.

- pozemek p.č. 1775/4 zastavěná plocha a nádvoří
- část pozemku p.č. 1775/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195,5 m2,
a zároveň se úměrně dle výměry podlahové plochy snižuje nájemné.
ukládá
Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat dodatek dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: 20.09.2012

USNESENÍ 20/845/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

souhlasí
s demolicí a odstraněním budovy centrální kotelny a hospodářské budovy ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. a obci Rychnov nad Kněžnou v areálu
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.
Budovy:
- bez č.p./č.e. občanská vybavenost na pozemku p.č. 1775/4 (centrální kotelna
Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.)
- bez č.p./č.e. občanská vybavenost na pozemku p. č. 2614/2 (hospodářská budova)
ukládá
Ing. Miroslavu Uchytilovi, členovi Rady Královéhradeckého kraje,
předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.
Termín: 30.09.2012

USNESENÍ 20/846/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

III.

projednala
Licenční smlouvy s dodavateli v rámci projektů Smart kraj = smart region dle Příloh
č. 1 - 10
schvaluje
Licenční smlouvy s dodavateli v rámci projektů Smart kraj = smart region dle Příloh
č. 1 - 10
ukládá
1. Ing. Miroslavu Vrbovi, MPA, vedoucímu odboru vnitra a krajský živnostenský
úřad,
zajistit realizaci přijatého usnesení
Termín: 02.08.2012
2. Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanovi Královéhradeckého kraje,
podepsat licenční smlouvy k projektu dle Příloh č. 1 – 10
Termín: 02.08.2012

Usnesení z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje
dne 02. 07. 2012
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USNESENÍ 20/847/2012
Rada Královéhradeckého kraje
I.

II.

schvaluje
přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Praha, Duhová 1531/3 ve výši 133 000 Kč
k zakoupení schodolezu prostřednictvím školy do vlastnictví Královéhradeckého kraje
a jeho předání k hospodaření Základní škole, Broumov, Kladská 164 dle důvodové
zprávy
ukládá
JUDr. Radmile Šulcové, vedoucí odboru školství,
vyrozumět o rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje výše uvedenou příspěvkovou
organizaci
Termín: 16.07.2012

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Usnesení z 20. schůze Rady Královéhradeckého kraje
dne 02. 07. 2012
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