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U s n e s e n í

 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  konané 
dne 4.9.2007 v 15,30 hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	RNDr. Jaroslav Růžička, RNDr. Milan Gebouský (nepřítomnost 
16,02 – 16,05 hod.), Jaroslav Smetka, Mgr. Jaroslav Borka, 
Ing. Valentin Cenov, František Nečekal, MUDr. Jan Svoboda	 

Nepřítomni:	Mgr. Roman Tichý, RNDr.Tomáš Vylita

Ostatní zúčastnění:	Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly, Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje




Jednání zahájil v 15,35 hod. a ukončil v 17.20 hod. předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „kontrolní výbor“).  Členové kontrolního výboru odsouhlasili program jednání:

1 a) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly
1 b) Informace o inventarizaci sbírkových předmětů
2) Kontrola plnění usnesení ZKK a RKK 
3 a) Různé – Informace města Cheb z mimořádného 11. zasedání Zastupitelstva města Cheb
3 b) Růžné – Informace o kontrole akcií společností zakládaných Karlovarským krajem

pro: 7                      proti: 0                         zdržel se: 0



Program jednání:

1 a) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly

usnesení č. 19/09/07

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu Mgr. Jaromíra Krutáka, vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, o činnosti odboru kontroly, a to bez připomínek. 

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0







1 b) Informace o inventarizaci sbírkových předmětů

usnesení č. 20/09/07

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci jakým způsobem proběhla inventura 
a inventarizace v Krajském muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci 
a o připravované inventuře sbírkových předmětů Národního památkového ústavu u této organizace.



2) Kontrola plnění usnesení ZKK a RKK

usnesení č. 21/09/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 14.6.2007 a kontrolní výbor pověřuje předsedu kontrolního výboru RNDr. Jaroslava Růžičku prověřit obsah a dopady usnesení č. RK 604/08/05 Krajské muzeum Karlovy Vary – Rekonstrukce budov č.p. 393 
a č.p. 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech.

pro: 5                     proti: 0                         zdržel se: 1                   

(1 nepřítomen v místnosti – viz. výše)


usnesení č. 22/09/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 12.7.2007 a konstatuje, 
že  text usnesení č. RK 486/07/06 v kontrole plnění usnesení č. RK 486/07/06 je zmatečný. 

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0


usnesení č. 23/09/07

Kontrolní výbor doporučuje doplňovat návrhy usnesení o specifikaci schvalovaných 
a projednávaných podkladů (původ a datum materiálu) v případech, kdy je v usnesení odvolávka, např. dle předloženého návrhu.

pro: 6                     proti: 0                         zdržel se: 1


usnesení č. 24/09/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 7.6.2007, 26.7.2007 
a 9.8.2007 bez připomínek.

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0


usnesení č. 25/09/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZKK k datu 20.9.2007 bez připomínek.

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0



3 a) Různé – Podnět města Cheb ke Kontrolnímu výboru Karlovarského kraje z mimořádného 11. zasedání Zastupitelstva města Cheb

usnesení č. 26/09/07

Kontrolní výbor projednal usnesení z mimořádného 11. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 12.7.2007, usnesení ZM č. 132/11/2007 a vyslechl členy kontrolního výboru  MUDr. Jana Svobodu a Františka Nečekala k tomuto usnesení. Kontrolní výbor uložil 
MUDr. Janu Svobodovi získat stanovisko KNN a.s. na postup ve věci zakoupení lékařských přístrojů Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 27/09/07

Kontrolní výbor uložil předsedovi kontrolního výboru RNDr. Jaroslavovi Růžičkovi materiál od města Cheb a Karlovarské krajské nemocnice a.s. předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 20.9.2007.

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 28/09/07

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Radě Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. prověřit využití dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů touto společností z podnětu Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

pro: 6                     proti: 0                         zdržel se: 1



3 b) Různé – Informace o kontrole akcií společností zakládaných Karlovarským krajem

usnesení č. 29/09/07

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci členů kontrolního výboru RNDr. Jaroslava Růžičky a Jaroslava Smetky ve věci provedení kontroly protokolu a fyzického stavu akcií společností zakládaných Karlovarským krajem v souladu s usnesením č. ZK 53/03/06. Kontrola proběhla bez zásadních připomínek a doporučení ve věci ochranných prvků akcií bylo Karlovarským krajem akceptováno.

pro: 7                     proti: 0                         zdržel se: 0


V Karlových Varech dne 5.9.2007	



			



								       RNDr. Jaroslav Růžička  
						                           předseda kontrolního výboru


Zapsala – Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru

