Strana 1 (celkem 2)
Usnesení z jednání
Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV)
  konaného dne 27.11.2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

     
VZSV souhlasí  s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008                     dle návrhu 

a doporučuje ZKK ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO pro rok 2008 dle návrhu


Pro – 6   proti - 0   zdržel se - 0



VZSV bere na vědomí prezentaci výkonu přenesené působnosti odboru zdravotnictví KÚ KK 
                  
Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            

VZSV bere na vědomí Informaci k manažerské smlouvě mezi Karlovarským krajem                  a Českou zdravotní, a s 

Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0




VZSV schvaluje plán práce na I. pololetí 2008

               
Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            

VZSV doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit převod činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 dnem 1.1.2008
                 
Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            

VZSV doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit
převod činnosti sociální služby týdenního a denního stacionáře z příspěvkové organizace Týdenní a denní  stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, na  JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008

zrušení příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská  931/38, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008

Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            

   VZSV doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit převod činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře  Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.; Chodov, Školní ulice č.p. 737 dnem 1.1.2008

Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            


VZSV bere na vědomí prezentaci -  Informace o cvičení „Letiště 2007“
                  
Pro – 6   proti - 0   zdržel se – 0


            




V Karlových Varech dne 27.11. 2007 
 
Ing. Václav Hanzl, předseda VZSV           .................................





