Usnesení ze 17. mimořádného jednání RKK dne 15.5.2006
15.5.2006		Strana 1 (celkem 2)
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 21



USNESENÍ

ze 17. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 15. května 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
			Mgr. Volavková, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek, Ing. Mutinský
Další zúčastnění:   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		J. Kopál, MUDr. Štefan, MUDr. Procházková, MUDr. Horník, Mgr. Bureš, 
			Mgr. Hanzl
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 


usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání						
1.	Právní rozbor k novinovému článku MF Dnes ze dne 3.5.2006 ve věci		RK  350/05/06
	útoku ministra zdravotnictví na nemocnice v kraji a doporučující opatření
							
								
						
	
			









    	 JUDr. Josef Pavel v. r.      		         	              Ing. Jiří Behenský v. r.
		 hejtman						ověřovatel
 	  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program.


1. Právní rozbor k novinovému článku MF Dnes ze dne 3.5.2006 ve věci útoku ministra zdravotnictví na nemocnice v kraji a doporučující opatření

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  350/05/06

- bere na vědomí právní rozbor Advokátní kanceláře Kuruc Holoubková a spol. uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu

- souhlasí s podáním trestního oznámení v návrhu znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto materiálu
 
- uděluje plnou moc AK Kuruc Holoubková a spol. k zastupování Karlovarského kraje 	ve věci ochrany dobré pověsti právnické osoby dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 tohoto materiálu
	
- doporučuje předsedovi představenstva Nemocnice Karlovy Vary a.s., a jednatelům nemocnic Cheb 
a Sokolov zvážit podání žaloby na ochranu dobré pověsti právnické osoby proti výrokům ministra zdravotnictví uvedeným v článku MF Dnes ze dne 3.5.2006

Termín kontroly: 19.10.2006



