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Usnesení z  Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV), který se konal dne 9.1. 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

 1.  VZSV  schválil řádné termíny zasedání na dny 27.2.2007, 3.4.2007, 5.6.2007

Pro- 7  proti- 0   zdržel se- 0

    
            2.     VZSV bere na vědomí Transformace Domovů  penzionů pro důchodce na 
                  Domovy pro seniory

  Pro – 7  proti- 0   zdržel se- 0



             3.  VZSV souhlasí s návrhem Dodatku č.1 ke zřizovací listině příspěvkové                                                                                                                                        organizace  Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu,
 
      VZSV doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu.


                  
Pro-  7  proti – 0  zdržel se – 0

4.  VZSV souhlasí s návrhem Dodatku č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let,

      VZSV doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č.2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu.

 Pro-  7  proti – 0  zdržel se – 0


5.      VZSV bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje,       odboru zdravotnictví ve výši 296.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie,

VZSV doporučuje ZKK ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 296.000,--Kč na provoz Centra substituční terapie,

             VZSV schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 296.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie, 

              VZSV ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a Martinou Frýbertovou po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem KK.



 Pro-  7  proti – 0  zdržel se – 0

  
VZSV bere na vědomí informaci realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově“


VZSV bere na vědomí změnu zřizovacích listin sociálních zařízení Karlovarského kraje
Pro 7 – proti 0 –zdržel se  0


8.      VZSV bere na vědomí informace o pečovatelské službě a financování                                                                         neziskových organizací


V Karlových Varech dne 9.1.2007  
Ing. Václav Hanzl, předseda VZSV           .........................












