Usnesení z 2. jednání RKK dne 9.1.2008
9.1.2008		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

z 2. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. ledna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:45 do 11:00 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,            Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská 			   RK 35/01/08

           krajská nemocnice a.s.											 

        










            JUDr. Josef Pavel v. r.			               RNDr. Petr Horký v. r.
hejtman				      		 ověřovatel
 Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Behenského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,      (dále jen Karlovarská krajská nemocnice a.s.), IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Ing. Janu Ferencovi zajistit rozsah a kvalitu zdravotní péče v souladu se smlouvami uzavřenými se zdravotními pojišťovnami 

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Ing. Janu Ferencovi zajistit odpovídající personální obsazení uvolněných postů primářů v nemocnici v Karlových Varech

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. přijmout opatření ke stabilizaci hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Ing. Janu Ferencovi zajistit veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s realizací auditu ekonomických a zdravotních činností objednaných jediným akcionářem (Karlovarským krajem) 

- doporučuje představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. jmenovat (uzavřít pracovní smlouvu) do funkce zdravotního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Věru Procházkovou

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře 
Termín kontroly: 21.2.2008

Zodpovídá: Ing. Jan Ferenc, výkonný ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.






