Usnesení z 31. jednání RKK dne 10.6.2009
10.6.2009		Strana 1 (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 31. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. června 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:20 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil (od 9:45 hodin), p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler 
(do 10:00 hodin) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Bradáč
Přizvaní:		Ing. Divišová	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.


A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

  1.    	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  600/06/09
nemocnice a.s. – vyžádání dat z ekonomického informačního systému 
NORIS			
2.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2009		RK  601/06/09
3.	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 497/05/09 			RK  602/06/09
ze dne 21.5.2009 - Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
Karlovarského kraje Městu Loket
4.	Poskytnutí investiční dotace na likvidaci Legionelly ve vodovodním 		RK  603/06/09
řádu KKN a.s.
5.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  604/06/09
nemocnice a.s. - revokace části usnesení č. RK  96/01/09 ze dne 29.1.2009
6.	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 		RK  605/06/09
nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací stavby ,,Pavilon akutní 
medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 
nemocnice Karlovy Vary”
7.	Projekt „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním 		RK  606/06/09
certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší 
odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Karlovy Vary	



8.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  607/06/09
nemocnice a.s. – podnikatelský záměr Karlovarské krajské nemocnice 
pro období 2009 - 2012									 








          PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  	       PaedDr. Vratislav Emler v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje









































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Evu Valjentovou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – vyžádání dat z ekonomického informačního systému NORIS 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  600/06/09

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

- bere na vědomí, že všichni členové rady podepsali v souvislosti s poskytováním účetních dat z ekonomického informačního systému čestné prohlášení o zachovávání mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, s nimiž se budou seznamovat při jejich poskytování obchodními společnostmi založenými Karlovarským krajem

- schvaluje text dopisu generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. ve věci poskytování aktuálních účetních dat z ekonomického informačního systému NORIS dle návrhu

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a generálnímu řediteli 
Mgr. Jiřímu Fojtíkovi zabezpečit zasílání aktuálních účetních dat poprvé za měsíc červenec 2009

Termín kontroly:  3.9.2009

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



2. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  601/06/09

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Bochov ve výši 28 000,- Kč, město Horní Slavkov ve výši 200 000,- Kč, Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve výši 210 000,- Kč, město Skalná ve výši 700 000,- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 100 000,- Kč, město Teplá ve výši 200 000,- Kč a město Žlutice ve výši 52 485,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu
Termín kontroly:   3.9.2009

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



3. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 497/05/09 ze dne 21.5.2009 - Žádost 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  602/06/09

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 497/05/09, ze dne 21.5.2009 - žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Městu Loket ve znění:

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Města Loket 
na projekt „Loketské kulturní léto 2009“
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 250 000,- Kč

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Města Loket na projekt „Loketské léto 2009“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 100 000,- Kč

Termín kontroly:  24.9.2009  

Zodpovídá: 	Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu



4. Poskytnutí investiční dotace na likvidaci Legionelly ve vodovodním řádu KKN a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  603/06/09

- souhlasí s poskytnutím investiční účelové dotace ve výši 3,272 mil. Kč s DPH Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 – nemocnici Karlovy Vary na eliminaci patogenní bakterie Legionella pneumophila v technologickém systému teplé užitkové vody, na 1. etapu – energocentrum 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3,272 mil. Kč s DPH Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 
360 66 - nemocnici Karlovy Vary na eliminaci patogenní bakterie Legionella pneumophila v technologickém systému teplé užitkové vody, na 1. etapu – energocentrum 

Termín kontroly: 17.12.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 





5. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - revokace části usnesení č. RK  96/01/09 ze dne 29.1.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  604/06/09

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

- ruší část usnesení č. RK 96/01/09 ze dne 29.1.2009 v tomto znění:

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
- souhlasí s návrhem představenstva nemocnice na zvýšení průkaznosti a kontroly 
nad výběrovými řízeními, konanými Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a schvaluje postup, aby v případě dodávek materiálů, služeb nebo provedení stavebních prací 
nad 1 milión Kč byla komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek tvořena z jedné třetiny zástupci určenými Karlovarským krajem”

Zbývající část usnesení č. RK 96/01/09 ze dne 29.1.2009 se nemění.

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

- souhlasí s návrhem představenstva nemocnice na zvýšení průkaznosti a kontroly nad výběrovými řízeními, konanými Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a schvaluje postup, aby v případě dodávek materiálů, služeb nebo provedení stavebních prací nad 1 milión Kč byla komise pro otevírání obálek 
a komise pro posouzení a hodnocení nabídek tvořena z jedné třetiny zástupci určenými Karlovarským krajem, s výjimkou případů, kdy se Karlovarský kraj písemně vzdá účasti ve výběrovém řízení prostřednictvím radní pro oblast zdravotnictví KÚ KK“

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



6. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., v souvislosti s přípravou a realizací stavby ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  605/06/09

- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, v souvislosti s přípravou a realizací stavby ,,Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. nemocnice Karlovy Vary”

Termín kontroly: 3.12.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


7. Projekt „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  606/06/09

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Hanu Motyčkovou, ředitelku příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, vedoucí projektu „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ byla příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Výuka ICT a následné ověření znalostí a dovedností získáním certifikátu ECDL“ ve výši cca 950.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly:  23.7.2009  

Zodpovídá:	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                        	a tělovýchovy



8. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – podnikatelský záměr Karlovarské krajské nemocnice pro období 2009 – 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  607/06/09

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady 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  návrh podnikatelského záměru Karlovarské krajské nemocnice a.s. pro období 2009 - 2012

- ukládá Bc. Jožovi Lokajíčkovi, vedoucímu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

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

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.


