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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 9. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 24.9.2009 (mimo řádný termín) v době od 13:08 do 16:26 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 


Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:                ……………………………   	Mgr. Novák, Ing. Keřka, Ing. Zborník, Ing. Horník
Přizvaní:     	 ……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	           vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Martina Tomčiaková


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání

1. 	Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje							ZK   281/09/09
2a)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy 		ZK   282/09/09
v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby 
Dětského domova Karlovy Vary
2b)	Dodatek č. 2 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva  uzavřené dne 	ZK   283/09/09
04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem /Císařské lázně/	
 












                Ing. Jaroslav Bradáč, v z.	                 	    	   Mgr. Jaroslav Borka v r.
                            hejtmana                  			                  náměstek hejtmana	
                   Karlovarského kraje       	





A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Reného Bolvariho
- Mgr. Jiřího Holana
- Dalibora Stacha
							hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Malého
- MUDr. Pavla Štála

														hlasování
C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:
bod č. 2a)		- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary

bod č. 2b)	- Dodatek č. 2 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva  uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem /Císařské lázně/

									hlasování

1. Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 281/09/09

- bere na vědomí dokument Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje

- schvaluje zachovat a rozvíjet nemocnici v Chebu a postavit novou nemocnici v místě návazném 
na rychlostní komunikaci R6 mimo městskou aglomeraci, které bude strategicky nejvýhodnější pro okresy Sokolov a Karlovy Vary, splňujícím požadavky na časovou dostupnost z kterékoliv spádové oblasti kraje. Nová nemocnice bude poskytovat základní péči a centralizovat specializovanou a některé formy superspecializované péče v kraji.

- ukládá odboru zdravotnictví každoroční aktualizaci dat a údajů
                               
- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., prostřednictvím Rady Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice, do doby postavení nové nemocnice:

- udržet stávající obory ve všech 3 nemocnicích, a to:

Nemocnice v K. Varech
Lùžková èást
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení, Dìtské oddìlení, Gynekologicko-porodnické oddìlení, Chirurgické oddìlení, Infekèní oddìlení, Interní oddìlení, Kožní oddìlení, Mikrobiologie, Neurologické oddìlení, Oddìlení kardiologie, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Oddìlení nukleární medicíny, ORL oddìlení, Ortopedické oddìlení, Patologicko-anatomické oddìlení, Plicní oddìlení (TRN), Radiodiagnostické oddìlení, Rehabilitaèní oddìlení, Tranfúzní oddìlení, Urologické oddìlení, Ústavní lékárna

Ambulance  
Ambulance bolesti, Dìtská, Diabetologická, Gastroenterologická, Gynekologická, Chirurgická, Infekèních chorob, Interní, Kardiologická, Kožní, Nefrologická, Neurologická, Oèní, ORL, Ortopedická, TRN, Urologická

Nemocnice v Sokolovì
Lùžková èást
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení, Dìtské oddìlení, Gynekologicko-porodnické oddìlení, Chirurgické oddìlení, Interní oddìlení, Neurologické oddìlení vè. iktové jednotky, Oèní oddìlení, Oddìlení dlouhodobì nemocných, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Oddìlení nukleární medicíny, Oddìlení soudního lékaøství a toxikologie, Ortopedické oddìlení, Patologické oddìlení, Radiodiagnostické oddìlení, Transfuzní oddìlení  

Ambulance  
Ambulance bolesti, Dìtská, Gynekologická, Chirurgická, Interní, Kožní, Oèní, ORL, Ortopedická

Nemocnice v Chebu
Lùžková èást
Anesteziologicko-resuscitaèní oddìlení, Dìtské oddìlení, Gynekologicko-porodnické oddìlení, Chirurgické oddìlení, Interní oddìlení,  ORL oddìlení, Transfuzní oddìlení, Oddìlení klinické biochemie a hematologie, Radiodiagnostické oddìlení, RTO — radioterapeutické oddìlení, Rehabilitaèní oddìlení

Ambulance  
Ambulance Dìtská, Gynekologická, Chirurgická, Interní, Neurologická, Oèní, ORL, Gastroenterologická, Endokrinologická, Onkologická

- založit cílený rozvoj specializované a superspecializované péèe v nemocnici v Karlových Varech s cílem vytvoøení a stabilizace vysoce odborných týmù, pøièemž tato péèe bude zajiš�ována pro všechny obèany Karlovarského kraje
                                        
- ukládá managementu Karlovarské krajské nemocnice a.s. vypracovat krátkodobé strategické plány jednotlivých nemocnic a pøedložit je do 31.3.2010 ke schválení Radì Karlovarského kraje

- ukládá radní pro oblast zdravotnictví rozpracovat dílèí kroky, které budou v souladu s krátkodobými strategickými plány jednotlivých nemocnic a pøíspìvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví 
a pøedložit je radì kraje ke schválení do 30.4.2010

- ukládá odboru zdravotnictví zahájit pøípravné kroky smìøující v dlouhodobém horizontu k realizaci stavby nové nemocnice s cílem vytvoøení zdravotnického zaøízení vyššího krajského typu se specializovanou 
a superspecializovanou péèí

Termín kontroly: červenec 2010

Zodpovídá: MUDr. Berenika Podzemská, uvolněná členka zastupitelstva
Představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování





2a) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 282/09/09

- schvaluje úplatné nabytí následujících nemovitostí:

- budovy č.p. 246 postavené na stavební parcele č. st. 587, včetně všech jejích součástí, příslušenství 
a vybavení (vlastnictví CONNEXION GROUPE, a.s.), stavební parcely č. st. 587 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/75 o výměře 35 m2, pozemkové parcely č. 123/105 o výměře 40 m2 (vlastnictví Zdeňka Mottlová), vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84ﾠ025 a84 025 a paní Zdeňkou Mottlovou, bytem Počernická 16, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné)
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.530.553,-- Kč

- budovy č.p. 247 postavené na stavební parcele č. st. 588, včetně všech jejích součástí, příslušenství 
a vybavení (vlastnictví CONNEXION GROUPE, a.s.), stavební parcely č. st. 588 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/76 o výměře 295 m2 (vlastnictví Zdeňka Mottlová), vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84ﾠ025 a84 025 a paní Zdeňkou Mottlovou, bytem Počernická 16, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.131.894,-- Kč

- budovy č.p. 248 postavené na stavební parcele č. st. 589, včetně všech jejích součástí, příslušenství 
a vybavení (vlastnictví CONNEXION GROUPE, a.s.), stavební parcely č. st. 589 o výměře 80 m2, pozemkové parcely č. 123/77 o výměře 285 m2 (vlastnictví Zdeňka Mottlová), vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84ﾠ025 a84 025 a paní Zdeňkou Mottlovou, bytem Počernická 16, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.043.461,-- Kč

- budovy č.p. 249 postavené na stavební parcele č. st. 590, včetně všech jejích součástí, příslušenství 
a vybavení (vlastnictví CONNEXION GROUPE, a.s.), stavební parcely č. st. 590 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 123/78 o výměře 43 m2, pozemkové parcely č. 123/107 o výměře 40 m2 (vlastnictví Zdeňka Mottlová), vše v k.ú. Tašovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi společností CONNEXION GROUPE, a.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/206, 360 01 Karlovy Vary, IČ 468 84ﾠ025 a84 025 a paní Zdeňkou Mottlovou, bytem Počernická 16, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.554.135,-- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel Dětského domova Karlovy Vary, příspěvkové organizace

hlasování

2b) Dodatek č. 2 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva  uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem /Císařské lázně/

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 283/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené dne 04.07.2008 mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zastupováním vedoucího odboru legislativního 
 a právního 

hlasování

