Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.05.2016
23.05.2016		Strana 2 (celkem 4)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 23.05.2016 (mimo řádný termín) v době od 14:07 do 15:54 hodin
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	……………………………	36 členů zastupitelstva	
Omluveni:             ……………………………	pí. Bartůňková, 	Bc. Čekan, PhDr. Kalaš, 
Ing. Kotek, Ing. Kulhánek, MUDr. Jan Svoboda, Ing. Ullisch, MUDr. Vastl, 
Bc. Wernerová, 
Přizvaní:               ……………………………	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Lenka Burešová


											usnesení č.


A.


Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt I“ financovaný 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy 
a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu
ZK 202/05/16
2.
Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt II“ financovaný 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy 
a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu
bez usnesení
3.
Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt III“ financovaný 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy 
a realizace projektu, - schválení závazného finančního příslibu projektu
bez usnesení
4.
Projekt „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt I“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy 
a realizace projektu








ZK 203/05/16
5.
Projekt „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt II“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy 
a realizace projektu 

ZK 204/05/16

















 Jakub Pánik, v z.			                             Mgr. Petr Zahradníček v. r.
        hejtmana 						    náměstek hejtmana
Karlovarského kraje


































A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Karla Jakobce
- Luboše Pokorného
						    Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Petra Zahradníčka
- Ing. Edmunda Janische

                                                                                                                                       Hlasování

C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání.

                                                                                                                                       Hlasování


1. Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt I“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu, 
- schválení závazného finančního příslibu projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 202/05/16

- bere na vědomí informace o projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt I“

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt I“ financovaného v rámci průběžné výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, ve výši 
max. 86.000.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových uznatelných výdajů projektu

- schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče, projekt I“ financovaného v rámci průběžné výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionu, ve výši max. 12.900.000,00 Kč vč. DPH, tzn. 15 % celkových uznatelných výdajů projektu

- schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projektu „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I“ pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče

Zodpovídá:
Jakub Pánik, náměstek hejtmana

                                                                                                                                         Hlasování
                                                                                                        				

2. Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt II“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu, 
- schválení závazného finančního příslibu projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

				                               Hlasování


3. Projekt „Přístrojové vybavení KKN a.s. – návazná péče projekt III“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu, 
- schválení závazného finančního příslibu projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

                                                                                                                                          Hlasování

4. Projekt „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt I“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 203/05/16

- bere na vědomí informace o projektu společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. „Modernizace návazné péče nemocnici Sokolov – projekt I.“

- schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projekt „Modernizace návazné péče nemocnici Sokolov – projekt I.“ pro společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU 
k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče

Zodpovídá:
Jakub Pánik, náměstek hejtmana

                                                                                                                                         Hlasování

5. Projekt „Modernizace návazné péče nemocnice Sokolov – projekt II“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - schválení přípravy a realizace projektu 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 204/05/16

- bere na vědomí informace o projektu „Modernizace návazné péče nemocnici Sokolov – projekt II.“

- schvaluje příslib k vydání pověřovacího aktu pro projektu „Modernizace návazné péče nemocnici Sokolov – projekt II.“ pro společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU 
k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče

Zodpovídá:
Jakub Pánik, náměstek hejtmana

                                                                                                                                         Hlasování


