Usnesení z 33. jednání RKK dne 17.7.2007
17.7.2007		Strana 1 (celkem 3)
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

z 33. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. července 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Behenský Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, 
Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		RNDr. Horký, Ing. Červenka
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		J. Kopál	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
   1.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 514/07/07
nemocnice a.s. opatření k optimalizaci lůžkového fondu Karlovarské 
krajské nemocnice a.s.
 2.		Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 			RK 515/07/07
(návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)
    3.	Pojištění informačních tabulí projektu Česko – bavorského geoparku		RK 516/07/07

					





												
	

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




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Mutinského
-  Ing. Jiřího Behenského 



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. opatření k optimalizaci lůžkového fondu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  514/07/07

- schvaluje jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. opatření a harmonogram změn lůžkového fondu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Davidu Hanzlovi ve spolupráci s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje tato opatření projednat se zdravotními pojišťovnami a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje do 31.7.2007

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Davidu Hanzlovi kvantifikovat dopady změn lůžkového fondu do oblasti následné péče s termínem do 30.9.2007

Termín kontroly: 9.8.2007
Zodpovídá: Mgr. David Hanzl, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
                     MUDr. Miloš Dobiáš, člen představenstva



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  515/07/07

- schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

Termín kontroly:  13.9.2007 
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 





3. Pojištění informačních tabulí projektu Česko – bavorského geoparku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  516/07/07

- schvaluje pojištění informačních tabulí projektu Česko – bavorského geoparku dle důvodové zprávy 

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pojistit majetek dle důvodové zprávy 
Termín kontroly: 13.9.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
                     


