Usnesení z 10. jednání RKK dne 12.1.2009
12.1.2009		Strana 3 (celkem 3)
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 12. ledna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:45 do 11:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Valjentová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


  1.	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového 		RK 45/01/09
	vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: 
	-          jmenování vedoucího projektu 
	-          schválení finančního krytí
	-          schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad 
       pro období 2007 - 2013
   2.	Poskytnutí daru na pořádání Národního krojového plesu				RK 46/01/09








       PaedDr. Josef Novotný v. r.				 Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jaroslava Bradáče
-  MUDr. Bereniku Podzemskou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: 
-          jmenování vedoucího projektu 
-          schválení finančního krytí
-          schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/09

- jmenuje MUDr. Romana Brázdila, náměstka pro léčebnou péči Karlovarské krajské nemocnice a.s., Nemocnice v Karlových Varech - vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byl Karlovarský kraj

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje podání této žádosti 

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši 298.000.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje tohoto projektu ve výši 298.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 22.350.000,-- Kč včetně DPH


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje na spolufinancování tohoto projektu ve výši 22.350.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: ve výši celkových nákladů 298.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 298.000.000,-- Kč  včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Asistenčního centra, Sportovní 3302, Most, PSČ 434 01 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
Termín kontroly: 17.12.2009 

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
	         Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.



2. Poskytnutí daru na pořádání Národního krojového plesu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 46/01/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 100.000,- Kč na pořádání Národního krojového plesu Folklornímu sdružení České republiky
Termín kontroly: 12.2.2009
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



