Usnesení ze 7. výjezdního jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.11.2013 (mimo řádný termín)
22.11.2013		Strana 1 (celkem 5)
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 06


USNESENÍ

ze 7. výjezdního jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 22.11.2013 (mimo řádný termín) v době od 9:00 do 12:20 hodin
v budově Městského úřadu v Sokolově



Přítomno:             ……………………………	             38 členů zastupitelstva	
Omluveni:            ……………………………	 	pí Bartůňková, MUDr. Brdlík, p. Černý, 
                                                                                           Ing. Hora, Ing. Horník, MUDr. Vastl 
                                                                                          Mgr. Vildumetzová
Přizvaní:               ……………………………		Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	     ……………………………		Pavlína Perutíková
	

          usnesení č. 

A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace poskytnuté kraji s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
ZK 304/11/13
2.
Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených 
v Akčním plánu
ZK 305/11/13
3.
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
ZK 306/11/13
4.
Informace o stavu nemocnic v Karlovarském kraji
ZK 307/11/13
5.
Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. nepeněžitým vkladem
ZK 308/11/13
6.
Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 - zvýšení 
ZK 309/11/13
7.
Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ 
ZK 310/11/13



PaedDr. Josef Novotný v. r.				         JUDr. Martin Havel v. r.
		   hejtman                 			 		  náměstek hejtmana
                 Karlovarského kraje       	

A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Josefa Murča
- Jana Tancibudka
- Ing. Richarda Ullische
hlasování


B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Barboru Vojtovou
- JUDr. Martina Havla
hlasování


C. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 6)	Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 – zvýšení 

bod č. 7)	Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ 

hlasování


1. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace poskytnuté kraji s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 304/11/13

- souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 6.049.798,-- Kč 
dle přiloženého rozpisu

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

hlasování




2. Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 305/11/13

- schvaluje návrh aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 s připomínkou uvedenou v zápise

- bere na vědomí provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

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

hlasování


3. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 306/11/13

- schvaluje návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

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

hlasování


4. Informace o stavu nemocnic v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 307/11/13

- bere na vědomí informaci o ekonomickém stavu krajských nemocnic v ČR

- bere na vědomí ústní informaci prezentovanou zástupci společnosti NEMOS Group a.s.

- bere na vědomí informaci o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá náměstkovi hejtmana Bc. Čermákovi zpracovat koncepci řízení a rozvoje nemocnic v Sokolově, Karlových Varech a Chebu do dubna 2014

- ukládá Radě Karlovarského kraje uložit generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- vypracovat finanční plán Karlovarské krajské nemocnice a.s., na rok 2014 a předložit jej Radě Karlovarského kraje do 31.12.2013
- informovat o schváleném finančním plánu na rok 2014 Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
na jeho jednání 13.2.2014

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.
hlasování k návrhu PaedDr. Novotného
hlasování k návrhu Ing. Živného
hlasování k původnímu návrhu na usnesení  



5. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. nepeněžitým vkladem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 308/11/13

- schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 o částku 36.374.000,-- Kč

- schvaluje nepeněžitý vklad ve výši 36.374.000,-- Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 
PSČ 360 01, a to vkladem pozemku p.č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary 
a pozemku p.č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb

- ukládá Bc. Miloslavovi Čermákovi, náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

hlasování


6. Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 - zvýšení 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 309/11/13

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.456.000,-- Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu ředitelství Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Poskytnutí dotace je podmíněno zasláním finančních prostředků na účet kraje ve výši stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra 
pod č.j. MV-9352-42/PO-IZS-2013 ze dne 4. listopadu 2013.

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

hlasování


7. Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 310/11/13

- schvaluje Odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ pro Předběžné oznámení zakázky

- schvaluje Odůvodnění významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

hlasování


