Usnesení z 10. jednání RKK dne 15.2.2008
15.2.2008		Strana 1 (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 21



USNESENÍ

z 10. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. února 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:00 do 13:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, 
Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Omluveni:		Ing. Behenský
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Bc. Lokajíček, Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
        
   1.   Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Modernizace letiště Karlovy                    RK 95/02/08                                              Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ z Regionálního                                    operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní                                          osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 – Rozvoj                                             dopravní infrastruktury regionální a nadregionálního významu   
   2.   Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                         RK 96/02/08	
         „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení 
         stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových 
         Varech - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
    3.   Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.     RK 97/02/08
	






              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
-  RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionální a nadregionálního významu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/02/08

- schvaluje žádost o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ k předložení v rámci       1. výzvy ROP

- souhlasí se strukturou rozpočtu a určením způsobilých výdajů projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ uvedených v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007–2013

- souhlasí s výší požadované dotace z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, uvedenou v žádosti o dotaci na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

- souhlasí se zněním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007–2013 na akci „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“, že projekt nezakládá veřejnou podporu

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013     na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

- pověřuje Ing. Václava Černého, jednatele obchodní společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ v rámci 1. výzvy ROP

Termín kontroly: 15.5.2008

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/02/08

 - schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace  pro stavební řízení a pro provedení stavby na akci: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Karlových Varech - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 13.673.100,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 13.673.100,- Kč včetně DPH     po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 13.673.100,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.4.2008

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/02/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti 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

- ruší v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,           ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a článku 9, bod 4 písm. a) stanov obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19, stávající stanovy včetně jejich změn a doplňků, to vše dnem 15.2.2008
	
- schvaluje nové stanovy společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. dnem 15.2.2008 dle návrhu

- schvaluje kriteria a podmínky pro stanovení odměny v roce 2008 pro funkce výkonného ředitele, ekonomického ředitele, zdravotního ředitele a ředitelů nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu Karlovarské krajské nemocnice a.s. dle návrhu

- schvaluje úkoly stanovené na rok 2008 pro výkonného ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.   dle návrhu

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle návrhu

- schvaluje návrhy pracovní smlouvy pro výkonného ředitele, zdravotního ředitele a ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. 


- bere na vědomí rezignaci členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice, a to

- RNDr. Petra Horkého, předsedy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.         ke dni 31.1.2008
- JUDr. Josefa Pavla, člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.                  ke dni 22.1.2008
- Ing. Jiřího Mutinského, člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.           ke dni 22.1.2008
- MUDr. Jana Svobody, člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
ke dni 22.1.2008

- volí nové členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice za jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to: 

- Ing. Jana Zborníka, dnem 15.2.2008
- MUDr. Václava Larvu, dnem 15.2.2008
- MUDr. Jiřího Morávka, dnem 15.2.2008
- Petra Martínka, dnem 15.2.2008

- pověřuje Ing. Jana Zborníka, 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje svoláním prvního, ustavujícího zasedání dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s. v termínu do 25.2.2008

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jiřímu Fojtíkovi zabezpečit provedení změn v obchodním rejstříku  a  sbírce listin  u Krajského soudu v Plzni a v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., oznámit ve lhůtě 15 dnů všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci Krajskému úřadu Karlovarského kraje

- ukládá výkonnému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. Ing. Janu Ferencovi zpracovat návrh pracovních smluv a úkoly na rok 2008  pro ředitele nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu, a to v termínu do 20.2.2008 a předložit je jedinému akcionáři Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit k podpisu hejtmanovi rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov společnosti Karlovarská krajská              nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19  

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190, odst. 1 ObchZ.

- uděluje za účelem realizace schváleného usnesení Rady Karlovarského kraje plnou moc advokátovi JUDr. Petru Orctovi k tomu, aby jménem Karlovarského kraje učinil prohlášení o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o změně jejích stanov v intencích rozhodnutí Rady Karlovarského kraje             jako jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Termín kontroly: 20.3.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
	        Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	        Ing. Jan Ferenc, výkonný ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


