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17.12.2008		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 5. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. prosince 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (od 9:16 hodin), Mgr. Havel, Ing. Navrátil (od 9:05 hodin), 
p. Čermák, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská (do 9:50 hodin), PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (do 9:55 hodin) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel (do 9:15 hodin), PaedDr. Novotný (od 9:16 hodin) 
Omluveni:	Ing. Valjentová	
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Pánik, Bc. Lokajíček, Ing. Havlan
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
1. 	Rozpočtové změny č. 365 - 367/2008						RK 1041/12/08
2.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na dodavatele 		RK 1042/12/08
stavebních prací na akci „III/21036 Modernizace silnice - opěrné zdi 
Oloví - Boučí“  
3.	Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím 	RK 1043/12/08
řízení na dodavatele stavebních prací na akci „II/213 Rekonstrukce silnice 
– průtah Skalná“  
4.	Veřejná zakázka na Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění 	RK 1044/12/08
– Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
5.	Uzavření dodatků č. 12 ke smlouvám havarijního pojištění vozidel 		RK 1045/12/08
č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla č. 3060239657
6.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1046/12/08
nemocnice a.s. – Změna organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské 
nemocnice a.s.											
7. 	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1047/12/08
nemocnice a.s. – odvolání  členů představenstva, členů dozorčí rady 
	a jejich jmenování										
										



          PaedDr. Josef Novotný v. r.			              Ing. Petr Navrátil v. r.
             	hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Rozpočtové změny č. 365 - 367/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1041/12/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 365/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o celkovou částku 16.345.973,-- Kč z titulu poskytnutí systémových investičních a neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na akce jmenovitě vedené v ISPROFIN. Tyto dotace poskytlo Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky prostřednictvím limitních čerpacích účtů a jsou určeny 
pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace Karlovarského kraje je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 366/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 220.150,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na zpracování aktualizace studie proveditelnosti projektu Cyklostezka Ohře, jehož realizace 
se připravuje z ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 367/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek na realizaci akce „Rekonstrukce vytápění“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední  odborné učiliště Dalovice.

Termín kontroly: 29.1.2009

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


2. Schválení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací 
na akci „III/21036 Modernizace silnice - opěrné zdi Oloví - Boučí“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1042/12/08

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „III/21036 Modernizace silnice - opěrné zdi Oloví - Boučí“, kterou podal uchazeč: AZ SANACE, a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 33 514, s nabídkovou cenou 29.006.248,60 Kč včetně DPH a v případě neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem schvaluje zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. (2) písm. c) zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 26.2.2009

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


3. Schválení výběru nejvhodnější nabídky a dalšího pořadí nabídek v zadávacím řízení 
na dodavatele stavebních prací na akci „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1043/12/08

- schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací na akci „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“, kterou podal uchazeč: Sdružení průtah Skalná, s vedoucím účastníkem sdružení STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČ: 608 38 744, s celkovou nabídkovou cenou 100.535.393,- Kč včetně DPH. Na 2. pořadí se umístila nabídka uchazeče: Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod 
DS ZÁPAD, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ: 480 35 599, s nabídkovou cenou 104.717.811,- Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 26.2.2009

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


4. Veřejná zakázka na Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění – Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1044/12/08

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Radek Havlan                            	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Iva Fričová                                        	- náhradník: Ing. Dagmar Divišová   
- člen: Jiří Vaněček /AON Stach/                	- náhradník: Lucie Kvapilová /AON Stach/
- člen: Kateřina Koláčková /OTIDEA/        	- náhradník: Ing. Marek Kukučka
- člen: Jaroslav Votík         			- náhradník: Mgr. David Korba
         
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: Ing. Dagmar Divišová                    	- náhradník: Iva Fričová
- člen: Ing. Radek Havlan                           	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Jiří Vaněček /AON Stach/               	- náhradník: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
- člen: Ing. Petr Navrátil             		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Stanislav Dušek             		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Josef Malý              		- náhradník: Ing. Josef Hora

Termín kontroly:  23.4.2008

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


5. Uzavření dodatků č. 12 ke smlouvám havarijního pojištění vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1045/12/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 12 ke smlouvám havarijního pojištění vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657

Termín kontroly:  29.1.2009

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


6. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Změna organizačního řádu a stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1046/12/08

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

- bere na vědomí,  v souladu s ustanovením čl. 9.3  písm. „s“  „Stanov“ obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,  změny organizačního řádu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., schválené představenstvem společnosti, kterými dojde ke změně řídící struktury společnosti

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. na odvolání ředitelů Nemocnice v Karlových Varech MUDr. Jiřího Štefana, Nemocnice v Sokolově MUDr. Věry Procházkové, Nemocnice v Chebu Ing. Kamila Kastnera a následné ukončení pracovních poměrů těchto odvolaných osob dnem 31.12.2008

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

Článek 9.3. stanov písm. „s“ se vypouští text:  Do výlučné působnosti jediného akcionáře (popřípadě valné hromady náleží):  projednávání a schvalování návrhů pracovních smluv 
na vedoucí místa v přímé řídící působnosti výkonného ředitele, včetně schválení pracovní smlouvy výkonného ředitele, jejich změn a ukončení.

Článek 9.3. stanov písm. „s“ se nahrazuje textem: Do výlučné působnosti jediného akcionáře (popřípadě valné hromady náleží): projednávání a schvalování návrhu pracovní smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele společnosti, její změny 
a ukončení.

Článek 13.10 stanov se vypouští text: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 4 písm. p), q), r) a s) těchto stanov 
a uzavírá je podle schválených návrhů.

Článek 13.10 stanov se nahrazuje textem: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 3  písm. p), q), r) a s) těchto stanov a uzavírá je podle schválených návrhů.

- pověřuje výkonem funkce generálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Mgr. Jiřího Fojtíka dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ekonomického ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Ing. Ivanu Svobodovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ředitele pro lékařskou péči společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Filipa Bergera dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce provozně-technického ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. Annu Bauerovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ředitele pro ošetřovatelskou péči společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. Marii Bartíkovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči  Nemocnice v Karlových Varech společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Romana Brázdila dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči Nemocnice v Sokolově společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Zuzanu Fialovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči Nemocnice v Chebu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Pavla Kopeckého dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. neprodleně vyhlásit výběrové řízení 
na personálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: 	představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 



7. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – odvolání  členů představenstva, členů dozorčí rady a jejich jmenování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  1047/12/08

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

- odvolává člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

Ing. Jana Ference dnem 31.12.2008 

- bere na vědomí odstoupení Ing. Luboše Orálka z funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice  a.s. dnem 10.12.2008

- volí  členy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

MUDr. Václava Larvu dnem 1.1.2009
Ing. Vilibalda Knoba dnem 1.1.2009

- odvolává členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

Ing. Jana Zborníka dnem 31.12.2008
Petra Martínka dnem 31.12.2008 
MUDr. Václava Larvu dnem 31.12.2008

- volí členy dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

MUDr. Bereniku Podzemskou dnem 1.1.2009
	Ing. Oldřicha Nápravníka CSc. dnem 1.1.2009
Mgr. Martina Havla dnem 1.1.2009

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku 

Termín kontroly:  19.3.2009

Zodpovídá: 	představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
		Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 





