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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 56. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. října 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 10:20 do 10:45 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová 	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání


	Určení platu zástupci ředitele příspěvkové organizace Integrovaná 		RK 1093/10/09
střední škola Cheb
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1094/10/09
nemocnice a.s.: Výběrové řízení na nákup CT přístroje pro Nemocnici 
v Karlových Varech

Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		bez usnesení	
nemocnice a.s.: Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele 
Karlovarské krajské nemocnice a.s.








   
         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
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Určení platu zástupci ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1093/10/09

- bere na vědomí skutečnost, že po odvolání Ing. Jana Kota, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností od 1. listopadu 2009 bude vykonávat práva a povinnosti vyplývající z funkce ředitele uvedené příspěvkové organizace Ing. Jiří Houtke, jako zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledku konkursního řízení

- určuje plat Ing. Jiřímu Houtkemu, zástupci ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, s účinností od 1. listopadu 2009 dle návrhu platového výměru 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s určením platu zástupci ředitele příspěvkové organizace
Termín kontroly: 17.12.2009

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


2. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Výběrové řízení na nákup CT přístroje pro Nemocnici v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1094/10/09

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, na návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., složení zástupců Karlovarské krajské nemocnice a.s. v komisi na otevírání obálek a v hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky na nákup CT přístroje pro Nemocnici v Karlových Varech

- bere na vědomí 2 zástupce za Karlovarský kraj do komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky na nákup CT přístroje pro Nemocnici v Karlových Varech ve složení:

Člen: 		Ing. Alena Šalátová, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje	
Náhradník:		Ing. Denisa Cettlová, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje
Člen: 	Jaroslav Votík, Odbor investic a grantových schémat Krajského úřadu
	Karlovarského kraje
Náhradník:	Ing. Irena Šteflová, Odbor investic a grantových schémat Krajského úřadu
	Karlovarského kraje

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. rozšířit komisi pro hodnocení nabídek 
o primáře radiologického oddělení Nemocnice v Chebu

- jmenuje 3 zástupce Karlovarského kraje do hodnotící komise v rámci veřejné zakázky na nákup 
CT přístroje pro Nemocnici v Karlových Varech ve složení: 

Člen:		Ing. Jaroslav Bradáč, člen Rady Karlovarského kraje
Náhradník:		Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Člen:		Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Náhradník:		Ing. Eva Valjentová, členka Rady Karlovarského kraje

Člen:		MUDr. Berenika Podzemská, členka Rady Karlovarského kraje
Náhradník:		Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Termín kontroly: 4.3.2010
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


3. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Vyhlášení výběrového řízení na místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu usnesení.

