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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci  Zastupitelstva 
Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 11. jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV) konaného dne 25.5.2010  v 16.00 hodin v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: 	Mgr. Jana Petříková,  Dana Janurová, , Ing. Oldřich Nápravník, CSc., MUDr. Oldřich  Vastl, Ondřej Ördög, Zdeňka Braunová, JUDr. Josef Pavel,MUDr. Berenika Podzemská

Omluveni:	MUDr. Stanislav Kubín, 

Ostatní zúčastnění: 	Ing. Stanislava Správková – vedoucí odboru sociálních věcí KÚ KK, Bc. Joža Lokajíček – vedoucí odboru zdravotnictví KÚ KK,JUDr. Zdeněk Horák, MBA – generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s., Ing. Jaroslav Bednář – vedoucí tech. úseku Karlovarské krajské nemocnice a.s., PharmDr. Mgr. Petr Koudelka, Bc. Dimová, Ing. Alena Šalátová - tajemnice


Jednání zahájila v 16.00 hod a ukončila v 17.30.00 předsedkyně VZSV Zastupitelstva Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petříková. Členové VZSV odsouhlasili program v tomto pořadí:

	Příspěvek Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary 
Poskytnutí bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010
Půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
	Ústní informace o převodu činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  na Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 
	Projekt Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
	Smlouva O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, na který bude žádána finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví
Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví  z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010.
	Různé 
	stanovisko ministerstva zdravotnictví k převodu dotovaných movitých věcí z nemocnic – příspěvkových organizací – na Karlovarský kraj 
Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – strategické části – rok 2010 


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



Program jednání:

Příspěvek Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary 

usnesení č. 24/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:


Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neposkytnutí příspěvku Romskému Občanskému Sdružení – Karlovy Vary z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Poskytnutí bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

usnesení č. 25/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2010 dle návrhu:

návrh:
PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY Z FONDU NA UDRŽENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI



žadatel
druh sociální služby
návrh na výši bezúročné půjčky
Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
osobní asistence
65 833
Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
tísňová péče
41 000
Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
pečovatelská služba
191 000
Český západ o.s.
terénní programy
223 000
Český západ o.s.
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
217 000
Nejste sami
centra denních služeb
111 666
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
37 666
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně
odborné sociální poradenství
40 000


927 165


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0








Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010

usnesení č. 26/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2010




pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



Půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

usnesení č. 27/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:
 
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit
uzavření dodatku ke smlouvám o půjčce dle přílohy č. 2
vzor dodatku ke smlouvám o půjčce


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0




Ústní informace o převodu činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  na Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 

usnesení č. 28/05/10


Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

bere na vědomí ústní informaci o plánovaném převodu činnosti z organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  na Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace dnem 1.1.2011

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Projekt Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů


usnesení č. 29/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:


	projednal informace o projektu: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů   bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 


	doporučuje zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši  150.000.000,-- Kč včetně DPH a celkové předpokládané související výdaje projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s“, které nejsou součástí projektové žádosti, ale souvisí s její přípravou a administrací ve výši 2.172.500,-- Kč  včetně DPH 


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v minimální výši  7,5 % způsobilých výdajů, tj. 11.250.000,-- Kč včetně DPH


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 150.000.000,-- Kč včetně DPH  z prostředků kraje 


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dohody o partnerství v projektu: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 126.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu

 
pro:
7
proti:
0
zdržel se:
1 – Ing. Nápravník, CSc.




Smlouva O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, na který bude žádána finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví

usnesení č. 30/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

projednal návrh smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.325.544,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu
 

	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1.325.544,-- Kč  včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 dle návrhu


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0



Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví  z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010.

usnesení č. 31/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

	projednal žádosti o poskytnutí příspěvku v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010,


souhlasí s  poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 35.200 Kč pro Oblastní spolek Českého červeného kříže, Kollárova 551/17, 360 09 Karlovy Vary na propagaci a výuku znalostí poskytování první pomoci u dětí, mládeže a dospělých,

	souhlasí s  poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 1) ve výši: 30.000 Kč pro Územní organizaci Svazu diabetiků ČR Ostrov, o.s., Masarykova 715, 
363 01 Ostrov na projekt: Získání zdravotnických informací z oblasti diabetu, 2) ve výši: 18.000 Kč na projekt: Osvěta začínajícího diabetika, 3) ve výši: 16.000 Kč na projekt: Den pro zdraví,


	souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši:

30.000 Kč pro Klub Stomiků, Na Vyhlídce 32, 360 01 Karlovy Vary na provoz a činnost občanského sdružení,


	souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši:190.000 Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, 543 31 Špindlerův Mlýn na pořízení vybavení pro záchranáře Horské služby,



	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 250.000 Kč pro nestátní zdravotnické zařízení MUDr. Vladimíra Berana, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na Provoz centra Substituční terapie,


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši: 200.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“,


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Různé 

stanovisko ministerstva zdravotnictví k převodu dotovaných movitých věcí z nemocnic – příspěvkových organizací – na Karlovarský kraj
usnesení č. 32/05/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

bere na vědomí stanovisko ministerstva zdravotnictví k převodu dotovaných movitých věcí z nemocnic – příspěvkových organizací – na Karlovarský kraj

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


	Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – strategické části – rok 2010 

usnesení č. 33/05/10


Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 -2013 – strategické části – rok 2010 s přiloženými připomínkami



Připomínka: 2.7. Opatření B3: Rozvoj zdravotnictví: zaměnit název „koncepce zdravotnictví“ za strategie zdravotnictví:

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


V Karlových Varech dne 26.5.2010

zapisovatelka: Ing. Alena Šalátová



									
	Mgr. Jana Petříková
	předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální věci


