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27.1.2009		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 12. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. ledna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:07 do 9:18 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	p. Čermák, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1.	Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných resp. 	RK  52/01/09
založených Karlovarským krajem  
2.    Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  53/01/09
nemocnice a.s. – úhrada regulačních poplatků
3.	Úhrada regulačních poplatků v příspěvkových organizacích Karlovarského 	RK  54/01/09
kraje: Léčebna dlouhodobě nemocných a Územní zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje








          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. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných resp. založených Karlovarským krajem  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  52/01/09

- schvaluje, s účinností od 1.2.2009, poskytování finančních darů z prostředků Karlovarského kraje, žijícím občanům kraje, majícím trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a české státní občanství, kterým vznikne v souvislosti se  zdravotní péčí poskytnutou v příspěvkových organizacích zřizovaných Karlovarským  krajem v oblasti zdravotnictví a u obchodních společností založených Karlovarským krajem v oblasti zdravotnictví - povinnost uhradit regulační poplatek ve výši 30,-, 60,-, 90,- Kč podle ustanovení § 16a z.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši odpovídající tomuto regulačnímu poplatku, výlučně za účelem úhrady tohoto regulačního poplatku, přičemž se jedná a úhradu regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních:

	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66 


	Léčebna dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 362 22


	Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary, 360 06


Poskytnutí finančního daru se nevztahuje na výkon zubní pohotovosti.
                                                                                       
- schvaluje příkazní smlouvu k zabezpečování poskytování finančních darů na úhradu regulačních poplatků, která bude uzavírána mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66, Léčebnou dlouhodobě nemocných, Osvětimská 975, Nejdek, 
362 22 a Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary 
360 06 dle návrhu 

- schvaluje  darovací  smlouvu, která bude uzavírána mezi Karlovarským krajem jako dárcem a osobou, které v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí vznikne povinnost uhradit regulační poplatek ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., jako obdarovaným, dle návrhu (nevztahuje se na zubní pohotovost)

-  pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem příkazní smlouvy 
o úhradě regulačních poplatků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Léčebnou dlouhodobě nemocných, Územní zdravotnickou záchrannou službou

- ukládá  MUDr. Berenice Podzemské informovat ředitele dotčených příspěvkových organizací, resp. obchodních společností o přijatém usnesení Rady Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 7.5.2009

Zodpovídá:  	MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka Rady Karlovarského kraje
		Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
		Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
		PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
		Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
		Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – úhrada regulačních poplatků
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  53/01/09

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

- ukládá Mgr. Jiřímu Fojtíkovi, předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s.

a) realizovat usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 52/01/09 ze dne 27.1.2009, kterým rada schválila úhradu regulačních poplatků ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1.2.2009

b) zajistit realizaci záměru poskytovat žijícím občanům majícím trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a české státní občanství, finanční dary za účelem úhrady regulačních poplatků ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2009

c) uzavřít příkazní smlouvu o hrazení regulačních poplatků s Karlovarským krajem dle návrhu a uzavírat darovací smlouvy dle návrhu v zastoupení Karlovarského kraje s jednotlivými obdarovanými s účinností od 1.2.2009

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

Termín kontroly: 2.4.2009

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


3. Úhrada regulačních poplatků v příspěvkových organizacích Karlovarského kraje: Léčebna dlouhodobě nemocných a Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  54/01/09

- ukládá Olze Rožcové, ředitelce příspěvkové organizace Karlovarského kraje Léčebna dlouhodobě nemocných a MUDr. Ivu Tukinskému, řediteli příspěvkové organizace Karlovarského kraje Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje  

a) realizovat usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 52/01/09 ze dne 27.1.2009, kterým rada schválila úhradu regulačních poplatků ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1.2.2009

b) zajistit realizaci záměru poskytovat žijícím občanům majícím trvalý pobyt na území Karlovarského kraje a české státní občanství, finanční dary za účelem úhrady regulačních poplatků ve smyslu ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.2.2009

c) uzavřít příkazní smlouvu o hrazení regulačních poplatků s Karlovarským krajem dle návrhu a uzavírat darovací smlouvy dle návrhu v zastoupení Karlovarského kraje 	s jednotlivými obdarovanými s účinností od 1.2.2009

Termín kontroly: 7.5.2009 

Zodpovídá: 	Olga Rožcová, ředitelka příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
MUDr. Ivo Tukinski, ředitel příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje




