Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.1.2008
24.1.2008		Strana 2 (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 Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 24.1.2008 (mimo řádný termín) v době od 16:07 do 20:15 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………	            Bc. Hybner, p. Fiedlerová 
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 

A 	 Volba návrhové komise
B  	 Volba ověřovatelů zápisu
C  	 Schválení programu jednání

1.	 Problematika Karlovarské krajské nemocnice a.s.						
  a) 	Informace o řešení požadavků primářského sboru nemocnice 				ZK  28/01/08
	v Karlových Varech
  b) 	Informace o hospodaření společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 		ZK  29/01/08
	za 1 – 11/2007










              JUDr. Josef Pavel v. r.      	                 	                	        Ing. Jiří Behenský v. r.
              	     hejtman                 				         	 	náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       	






A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Václava Živného
- René Bolvariho
- Ing. Václava Hanzla

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Mgr. Jaroslava Borku

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo program jednání s rozdělením bodu č. 1 na dvě části:

	
bod č. 1 a) 	Informace o řešení požadavků primářského sboru nemocnice v Karlových Varech

bod č. 1 b) 	Informace o hospodaření společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za 1 – 11/2007

hlasování


1 a) Informace o řešení požadavků primářského sboru nemocnice v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/01/08  

- bere na vědomí informaci o řešení požadavků primářského sboru nemocnice v Karlových Varech

hlasování


1 b) Informace o hospodaření společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za 1 – 11/2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/01/08  

- bere na vědomí ekonomický rozbor Karlovarské krajské nemocnice a.s. k 30.11.2007

hlasování



