Usnesení z 59. jednání RKK dne 23.11.2009
23.11.2009		Strana 1 (celkem 8)
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 59. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. listopadu 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:10 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, Ing. Bradáč (do 9:25 hod.) (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler	
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

Usnesení č.

 A.   Volba ověřovatelů zápisu  
 B.   Schválení programu jednání


  1.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby 		RK 1128/11/09
	„Dopravní terminál Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
  2.	Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise 			RK 1129/11/09
	Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů 
	předložených v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti 
	podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 1130/11/09
	– oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
	v Karlovarském kraji“ – projednání Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí 
	o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro 
	konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.11 
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 1131/11/09
	– oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
	– projednání Rozhodnutí 	č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
	globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
	reg. č. CZ.1.07/1.1.11 




5.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 1132/11/09
	– oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
	speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – projednání 
	Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant 
	Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
	reg. č. CZ.1.07/1.2.11 
6.	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 	RK 1133/11/09
	– Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního 
	vstupu – provádění stavby“ – schválení nevyhovění námitce
 7.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 1134/11/09
	nemocnice a.s. – Změna 	usnesení č. RK 1046/12/08


						        	




      




         
             Mgr. Martin Havel, v z.         		            Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
               	hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje

























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“
	- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Schválení požadavků na prokázání splnění kvalifikace
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/11/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek – Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007 – 2013 na veřejnou zakázku Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku Realizace stavby „Dopravní terminál Sokolov“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Tomáš Brtek    			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jaroslav Votík 
- člen: Ing. Věra Tomsová	 		- náhradník: Irena Kříbková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 	- náhradník: Ing. Josef Malý 
- člen: Ing. Karel Jakobec			- náhradník: Ing. Radomil Gold 
- člen: Josef Murčo 				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jaroslav Votík 
- člen: Ing. Věra Tomsová 			- náhradník: p. Irena Kříbková 
- člen: Ing. Jaromír Dvořák			- náhradník: Ing. Zdeněk Berka 
Termín kontroly: 18.3.2010

Zodpovídá:   	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
	         	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 				Karlovarského kraje, p.o.

2. Statut výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1129/11/09

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dle návrhu

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 1. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:

	předseda: 		PaedDr. Vratislav Emler (člen Rady a Zastupitelstva Karlovarského  

                         	kraje)
2.   1. místopředseda:	Ing. Radek Havlan (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.   2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (pověř. zastup. ved. odboru školství, mládeže  
a tělovýchovy)
	člen:			Mgr. Bc. Adriana Haufová (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva      

                    	školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	člen:		Gerhard Knop (zástupce WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
	člen:		Ing. Miroslav Mertl (zástupce Sokolovské uhelné, a.s.)
	člen:		Mgr. Pavel Mráz (zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých  

  ČR, o.s.)
	člen:			Pavel Růžička (zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	člen:			Jana Žáková (zástupce za Úřad práce Sokolov)	
	člen: 			Roman Úlovec (zástupce občanského sdružení Metodik.cz)


Termín kontroly: 22.4.2010 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – projednání Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.11

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1130/11/09

- bere na vědomí Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.3.11 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – projednání Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.11 


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1131/11/09

- bere na vědomí Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.11 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v Karlovarském kraji“ – projednání Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. 	CZ.1.07/1.2.11 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1132/11/09

- bere na vědomí Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.2.11 
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


6. Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice v Karlových Varech – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – provádění stavby“ 
– schválení nevyhovění námitce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1133/11/09

- schvaluje nevyhovění námitce uchazeče UNISTAV a.s. Brno a B. BRAUN MEDICAL s.r.o. Praha z důvodů uvedených v důvodové zprávě

- doporučuje hejtmanovi kraje PaedDr. Josefu Novotnému podepsat rozhodnutí o námitkách
Termín kontroly: 28.1.2010

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


7. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Změna usnesení č. RK 1046/12/08

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1134/11/09

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
- schvaluje změnu usnesení č. RK 1046/12/08 takto: 

Původní znění:

- bere na vědomí,  v souladu s ustanovením čl. 9.3 písm. „s“ "Stanov" obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., změny organizačního řádu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. schválené představenstvem společnosti, kterou dojde ke změně řídící struktury společnosti

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. na odvolání ředitelů Nemocnice v Karlových Varech MUDr. Jiřího Štefana, Nemocnice v Sokolově MUDr. Věry Procházkové, Nemocnice v Chebu Ing. Kamila Kastnera a následné ukončení pracovních poměrů těchto odvolaných osob dnem 31.12.2008

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

	Článek 9.3. stanov písm. „s“ se vypouští text: Do výlučné působnosti jediného akcionáře 	(popřípadě valné hromady náleží): projednávání a schvalování návrhů pracovních smluv na 	vedoucí místa v přímé řídící působnosti výkonného ředitele, včetně schválení pracovní smlouvy 	výkonného ředitele, jejich změn a ukončení.

	Článek 9.3. stanov písm. „s“ se nahrazuje textem: Do výlučné působnosti jediného 	akcionáře (popřípadě valné hromady náleží): projednávání a schvalování návrhu pracovní 	smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele společnosti, její změny a ukončení.

	Článek 13.10 stanov se vypouští text: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu 	k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 4 písm. p), q), r) a s) těchto stanov 
	a uzavírá je podle schválených návrhů.

	Článek 13.10 stanov se nahrazuje textem: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu 	k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 3 písm. p), q), r) a s) těchto stanov 
	a uzavírá je podle schválených návrhů.

- pověřuje výkonem funkce generálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Mgr. Jiřího Fojtíka dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ekonomického ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Ing. Ivanu Svobodovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ředitele pro lékařskou péči společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Filipa Bergera dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce provozně-technického ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. Annu Bauerovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce ředitele pro ošetřovatelskou péči společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. Marii Bartíkovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči  Nemocnice v Karlových Varech společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Romana Brázdila dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči Nemocnice v Sokolově společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Zuzanu Fialovou dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení
- pověřuje výkonem funkce náměstka pro lékařskou péči Nemocnice v Chebu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. MUDr. Pavla Kopeckého dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. neprodleně vyhlásit výběrové řízení na personálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

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

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku


Nové znění:

- bere na vědomí,  v souladu s ustanovením čl. 9.3 písm. „s“ "Stanov" obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., změny organizačního řádu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. schválené představenstvem společnosti, kterou dojde ke změně řídící struktury společnosti

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. na odvolání ředitelů Nemocnice v Karlových Varech MUDr. Jiřího Štefana, Nemocnice v Sokolově MUDr. Věry Procházkové, Nemocnice v Chebu Ing. Kamila Kastnera  a následné ukončení pracovních poměrů těchto odvolaných osob dnem 31.12.2008

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. takto:

	Článek 9.3. stanov písm. „s“ se vypouští text: Do výlučné působnosti jediného akcionáře 	(popřípadě valné hromady náleží): projednávání a schvalování návrhů pracovních smluv na 	vedoucí místa v přímé řídící působnosti výkonného ředitele, včetně schválení pracovní smlouvy 	výkonného ředitele, jejich změn a ukončení.

	Článek 9.3. stanov písm. „s“ se nahrazuje textem: Do výlučné působnosti jediného 	akcionáře (popřípadě valné hromady náleží): projednávání a schvalování návrhu pracovní 	smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele společnosti, její změny a ukončení.

	Článek 13.10 stanov se vypouští text: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu 	k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 4 písm. p), q), r) a s) těchto stanov 
	a uzavírá je podle schválených návrhů.

	Článek 13.10 stanov se nahrazuje textem: Představenstvo připravuje pro valnou hromadu 	k projednání a schválení návrhy smluv dle čl. 9. odst. 3 písm. p), q), r) a s) těchto stanov 
	a uzavírá je podle schválených návrhů.

- pověřuje výkonem funkce generálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Mgr. Jiřího Fojtíka dnem 1.1.2009, a to do doby uzavření řádného výběrového řízení

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

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vyhotovit úplné znění stanov a uložit je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

- konstatuje, že veškeré otázky v oblasti pracovně právních vztahů spadají do výlučné působnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. s výjimkou ustanovení článku 9.3 písm. s) stanov

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

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s. do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem
Termín kontroly: 28.1.2010
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
 



