Strana 2 (celkem 2)
Usnesení z  Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV)  konaného dne 4. 9. 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

 
    
VZSV bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji  (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008).

  Pro – 7   proti - 0   zdržel se - 0



VZSV bere na vědomí informace o nástupci poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů Občanského sdružení Res vitae,

              souhlasí se zproštěním závazku Občanského sdružení Res vitae vůči Karlovarskému kraji za podmínky, že Res vitae uzavře s nástupcem poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů darovací smlouvu na darování majetku

               a doporučuje ZKK k odsouhlasení zproštění závazku Občanského sdružení Res vitae vůči Karlovarskému kraji za podmínky, že Res vitae uzavře s nástupcem poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů darovací smlouvu na darování majetku.

  Pro – 7   proti - 0   zdržel se - 0



3.  VZSV souhlasí se spolufinancováním akce „Domov důchodců Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ ve výši Kč 11.163 tis. Kč

                    a doporučuje ZKK ke schválení spolufinancování akce „Domov důchodců Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ ve výši Kč 11.163 tis. Kč
           

  Pro – 7   proti - 0   zdržel se - 0

            

4.  VZSV bere na vědomí darování movitého majetku Karlovarského kraje podle přiloženého seznamu v celkové pořizovací hodnotě 80.204,68 Kč, který je ve správě Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi o.s. SOKOLÍK, Revoluční 424/3, 357 33 Loket, zastoupené předsedkyní Dagmar Královou a Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, zastoupený ředitelem Ing. Václavem Jaklem,

                  bere na vědomí výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace „Pravidla pro správu majetku kraje“ článku XII. bod 3,
                   bere na vědomí uložení řediteli Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy                     a pověřuje jej podpisem  této smlouvy.

     
Pro – 7  proti - 0   zdržel se – 0



5.  VZSV bere na vědomí plnění úkolů VZSV odborem zdravotnictví ke dni 31.8.2007.


Pro – 7   proti - 0   zdržel se - 0

            

6. VZSV bere na vědomí srovnávací analýzu - nemocnice jako veřejné neziskové zdravotnické zařízení a nemocnice jako obchodní společnost – akciová společnost.

Pro – 7   proti - 0   zdržel se - 0


            









V Karlových Varech dne 4. 9. 2007 
 
Luděk Němec, místopředseda VZSV           .................................















