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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

ze 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. ledna 2012 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:08 do 08:49 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 08:13 hod.), 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(od 08:15hod.), (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Borka
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Postup ve věci platebního výměru č.j.: 279021/11/128980403322 ze dne 		  RK 24/01/12
14.12.2011 na odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 8.895.000,-- Kč  
2.	Situace v Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, 		  RK 25/01/12
příspěvková organizace
3.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 26/01/12
nemocnice a.s. – dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
   









         PaedDr. Josef Novotný v. r.			 	           MUDr. Václav Larva v. r.
                      hejtman					 	             ověřovatel
            Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Postup ve věci platebního výměru č.j.: 279021/11/128980403322 ze dne 14.12.2011 na odvod 
do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.895.000,-- Kč  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/12

- souhlasí s podáním odvolání proti platebnímu výměru č.j.: 279021/11/128980403322 ze dne 14.12.2011 vydanému Finančním úřadem v Karlových Varech na odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8.895.000,-- Kč 
Termín kontroly: 19.3.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


2. Situace v Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/12

- ruší dnem 9.1.2012 pověření MUDr. Karla Vaňka, zástupce ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, řízením organizace v celém rozsahu povinností ředitele příspěvkové organizace, které mu bylo uděleno Radou Karlovarského kraje dne 19.12.2011

- jmenuje do doby účinnosti jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 
MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, s účinností od 10.1.2012

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, ve výši 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

- ukládá řediteli Územní zdravotnické záchranné služby, MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, aby 
do 31.3.2012 předložil Radě Karlovarského kraje návrh úsporných opatření a personální stabilizace, 
dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 22.12.2011

- ukládá MUDr. Larvovi předložit Radě Karlovarského kraje do 15.2.2012 materiál týkající se realizace výběrového řízení na post ředitele Územní zdravotnické záchranné služby 

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřena k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 
                     Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


3. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/12

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 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 dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA, dle návrhu

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., aby s MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA, uzavřela dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

- 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

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské 
nemocnice a.s. 
	Ing. Alena Šalátová, pověřena k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví



