Usnesení z 45. jednání RKK dne 26.8.2008
26.8.2008		Strana 1 (celkem 6)
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 45. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. srpna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:00 do 08:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková,           Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:	Ing. Červenka, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

		Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje 			  RK 653/08/08

	č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
	Karlovarským krajem“ při zajištění opravy komunikace Karlovarského 
	kraje v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice K. Vary)
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 		  RK 654/08/08

	nemocnice a.s. – změna stanov společnosti
		Zpráva o provedeném forenzním šetření v Karlovarské krajské 			  RK 655/08/08

	nemocnici a.s. za roky 2004 až 2007								
   4.    Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		  RK 656/08/08
       „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“
	Návrhy na opatření v souvislosti s provedeným šetřením v Karlovarské 		  RK 657/08/08

	krajské nemocnici a.s. za období let 2004 až 2007
								 
	 
	



                Ing. Jan Zborník v z.				   Ing. Jiří Behenský v. r.
            hejtmana			           	        		 ověřovatel
    Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla           pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při zajištění opravy komunikace Karlovarského kraje v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice K. Vary)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/08/08

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání opravy komunikace Karlovarského kraje v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice K. Vary) s tím, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána Údržbě silnic Karlovarského kraje a.s.

- pověřuje Ing. Dagmar Divišovou, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem objednávky na opravu komunikace Karlovarského kraje, která se nachází v prostoru Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice K. Vary)

- schvaluje příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. v souvislosti s realizací oprav komunikace Karlovarského kraje v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnice K. Vary) s připomínkami uvedenými v zápise

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	


2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna stanov společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/08/08

jako jediný akcionář 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

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

	z článku 4.1 stanov se vypouští: základní kapitál společnosti činí 22.000.000,-- Kč   (slovy: dvacetdvamilionůkorunčeských)


	do článku 4.1 stanov se vkládá: základní kapitál společnosti činí 52.000.000,-- Kč          (slovy: padesátdvamilionůkorunčeských)


	z článku 6 stanov se vypouští: základní kapitál společnosti uvedený v článku 4.1. stanov je rozdělen celkem na 22 (slovy: dvacetdva) kusů kmenových akcií znějících na jméno  
o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských)


	do článku 6 stanov se vkládá: základní kapitál společnosti uvedený v článku 4.1. stanov je rozdělen celkem na 52 (slovy: padesátdva) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských)


- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, zabezpečit oznámení změny stanov obchodnímu rejstříku vedenému Krajským soudem v Plzni, včetně vložení úplného upraveného znění stanov do sbírky listin

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


3. Zpráva o provedeném forenzním šetření v Karlovarské krajské nemocnici a.s. za roky 2004 
až 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/08/08

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o šetření provedeném v Karlovarské krajské nemocnici a.s. zpracovanou společností KPMG Česká republika Audit s.r.o., s připomínkami uvedenými v zápise

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví zaslat doporučeně do vlastních rukou kopii zprávy                        o provedeném forenzním šetření v Karlovarské krajské nemocnici a.s. členům Zastupitelstva Karlovarského kraje s upozorněním k nakládání s touto kopií
Termín kontroly: 9.10.2008
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


4. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Administrativní nástavba            na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/08/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče                   ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., s nabídkovou cenou  7.995.053,- Kč včetně DPH.

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže            ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., s nabídkovou cenou  7.995.053,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


5. Návrhy na opatření v souvislosti s provedeným šetřením v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 
za období let 2004 až 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/08/08

- schvaluje jako jediný akcionář 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

Návrhy na opatření v řízení společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., a to:

	V oblasti nákupních procesů


	ve vztahu k transakcím s dodavateli:


uzavírat smlouvy obsahující ceník se všemi dodavateli speciálního zdravotnického materiálu
pravidelně aktualizovat smlouvy s hlavními dodavateli tak,                       aby zohledňovaly tržní trendy
zavést formální systém archivování dokumentace (objednávek, předávacích protokolů, dodacích listů) ke všem dodávkám
dodržovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách
zavést limity pro smlouvy a nákupy, které splňují požadavky zákona           o veřejných zakázkách a stanovit a aplikovat řádný schvalovací proces

	ve vztahu k výběrovým řízením


	prokazatelně spolupracovat s jednotlivými odpovědnými pracovníky dotčených oddělení na přípravě ročního investičního plánu pro nákup vybavení a přístrojů
	zadávat veškeré objednávky v souladu s tímto plánem
	vypracovat a aplikovat postupy pro zadávání a schvalování objednávek pro případ výjimečných (neplánovaných) nákupů

zjišťovat základní informace o potenciálních dodavatelích, aby byli vyloučeni nesolventní dodavatelé případně dodavatelé, u kterých dochází ke střetu zájmů
definovat kvalifikační kritéria pro veřejné zakázky tak, aby byla možná účast většího počtu uchazečů a umožněno tak posuzovat nabídky               na základě kritéria nejnižší ceny
stanovit veškerá hodnotící kritéria jako kvantifikovatelná a měřitelná
sestavovat hodnotící komise proporcionálně, včetně zástupců dotčených oddělení
vyžadovat bezpodmínečně od členů komise podpis čestného prohlášení, že nejsou žádným způsobem spřízněni s uchazeči včetně důsledků uvedení nepravdivých informací
veškerá opatření shora vypracovat v písemné podobě do směrnice 
o výběrových řízeních, prokazatelně s touto směrnicí seznámit zaměstnance včetně důsledků jejího nedodržování a zajistit, aby veškerá výběrová řízení byla prováděna v souladu s platnou legislativou (včetně 
      aktualizace)

	ve vztahu k systému nákupů


	každý dodavatel musí být v rámci nákupního procesu jednoznačně identifikovatelný specifickým číslem, veškeré standardní výstupy musí toto číslo obsahovat

duplicitní záznamy v databázi dodavatelů musí být sjednoceny a musí být zavedena opatření, která duplicitním záznamům zabrání
stávající databázi dodavatelů upravit tak, aby:
	adresy v ní uvedené měly jednotný formát

obsahovala identifikační čísla, včetně daňových identifikačních čísel u dodavatelů právnických i fyzických osob
obsahovala údaje o bankovních účtech
rozlišovala aktivní a neaktivní dodavatele včetně kontrolního systému, který zajistí, aby neaktivnímu dodavateli nebylo možno připsat transakci

	V oblasti finančních limitů 


ve vztahu ke kontrolám limitů

	stanovit limity na základě ročního finančního plánu, který byl schválen příslušným orgánem Karlovarské krajské nemocnice a.s. v souladu            se stanovami společnosti

limity v rámci finančního plánu prokazatelně projednat s odpovědnými pracovníky příslušných oddělení
po schválení plánu prokazatelně seznámit odpovědné pracovníky s limity pro daná oddělení včetně důsledků jejich nedodržování
pravidelně monitorovat dodržování stanovených limitů (měsíčně)
v případě překročení limitů stanovit odpovědnost za spotřebu nad limit          a sankce za překročení
stanovit jednoznačně pravomoc rozhodovat (písemným vnitřním předpisem) o rozpočtových změnách, změnách limitů a možnostech jejich překročení
definovat pravidla pro řešení výjimečných zvýšení spotřeby v naléhavých případech

	V oblasti střetu zájmů a etického kodexu zaměstnanců


	vypracovat jednoznačnou vnitřní směrnici o případech střetu zájmů             a prokazatelně s ní seznámit zaměstnance včetně důsledků jejího porušení

v rámci této směrnice stanovit nadřazenost zájmu zaměstnavatele             nad soukromé zájmy zaměstnanců, vyslovit zákaz zneužití funkce            pro svůj osobní prospěch a definovat neslučitelnost funkcí. Stanovit způsob chování v případě vlastnictví podílů v jiných subjektech, jejichž předmět činnosti je shodný s předmětem činnosti zaměstnavatele          (Karlovarské krajské nemocnice a.s.) pro členy vedení společnosti včetně primářů
definovat jednoznačně podmínky pro schvalování souběžné výdělečné činnosti všech zaměstnanců společnosti, je-li souhlas udělen, musí být v písemné podobě uložen v osobní složce zaměstnance v souladu             se zákoníkem práce
pro členy nejvyššího vedení, primáře a lékaře tyto podmínky zapracovat přímo do pracovních smluv

	V oblasti inventarizace a evidence zásob


	bezodkladně provést řádnou inventarizaci zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků s cílem zjistit aktuální zůstatky zásob            a stanovit tak výchozí stav zásob pro provádění budoucích inventur zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků, 
a to na jednotlivých odděleních Karlovarské krajské nemocnice a.s.

definovat systém evidence zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků  na jednotlivých odděleních (po převzetí z lékárny, centrálního skladu) a provádět pravidelně inventury zásob a spotřeby zejména zdravotního materiálu a léků na jednotlivých odděleních včetně důsledků za zjištěná manka

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. předložit jedinému akcionáři návrh harmonogramu realizace opatření schválených jediným akcionářem ve lhůtě do 2.9.2008

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyvodit odpovědnosti včetně důsledků 
ve vazbě na skutečnost, že v Karlovarské krajské nemocnici a.s. chybí dokumentace a podklady k případům prověřovaným forenzním auditem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyčíslit případnou škodu vzniklou společnosti v období 2004 až 2007 v souvislosti s nákupem zejména zdravotního materiálu, léků 
a ostatních komodit a služeb, a vznikla-li škoda, přijmout veškerá dostupná opatření k jejímu vymožení

- pověřuje advokátní kancelář Martin Tocik a Partner, Moskevská 66, 36001 Karlovy Vary právním rozborem zprávy o provedeném šetření v Karlovarské krajské nemocnici a.s. a přípravou návrhu          
na podání trestního oznámení v souvislosti s možnou vzniklou škodou v Karlovarské krajské 
nemocnici a.s.
Termín kontroly: 9.10.2008
Zodpovídá: představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  


