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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 06


USNESENÍ

z 11. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 31. března 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 9:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.



A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Žádost o podání zprávy dle § 8 odst. 1 trestního řádu 
RK 366/03/14
2.
Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Sokolov
RK 367/03/14
3.
Koncepce rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov
RK 368/03/14
4.
Plnění usnesení rady kraje ze dne 24.3.2014 k bodu rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.
staženo







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 4) 	Plnění usnesení rady kraje ze dne 24.3.2014 k bodu rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Žádost o podání zprávy dle § 8 odst. 1 trestního řádu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 366/03/14

- schvaluje podání zprávy dle § 8 odst. 1 trestního řádu dle návrhu

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


2. Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu nemovitého majetku v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/03/14

- schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. p. č. 2012/2 o výměře 159 m2, p. p. č. 2012/9 
o výměře 4297 m2, p. p. č. 2012/10 o výměře 39 m2, p. p. č. 3102 o výměře 198 m2, p. p. č. 3183/1 
o výměře 3598 m2, p. p. č. 3183/5 o výměře 67 m2, p. p. č. 3183/6 o výměře 1657 m2, p. p. č. 3183/7 
o výměře 617 m2, p. p. č. 3183/8 o výměře 40 m2, p. p. č. 3184/2 o výměře 79 m2, p. p. č. 3258/1 
o výměře 13378 m2, p. p. č. 3258/2 o výměře 278 m2, p. p. č. 3258/3 o výměře 161 m2, p. p. č. 3258/4 
o výměře 1615 m2, p. p. č. 3258/5 o výměře 1540 m2, p. p. č. 3258/7 o výměře 48 m2, p. p. č. 3258/8 
o výměře 1124 m2, p. p. č. 3258/9 o výměře 1256 m2, p. p. č. 3258/10 o výměře 137 m2, p. p. č. 3258/12 
o výměře 1916 m2, p. p. č. 3258/13 o výměře 59 m2, p. p. č. 3263/1 o výměře 161 m2, p. p. č. 3263/2 
o výměře 434 m2 a budovy č. p. 545, jež je součástí pozemku p. č. 3258/12, budovy č. p. 626, jež 
je součástí pozemku p. č. 3102, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 2012/2, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3183/5, budovy bez č. p. jež je součástí pozemku p. č. 3183/6, budovy bez 
č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3183/7, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3258/4, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3258/5, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3258/7, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3258/8, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku 
p. č. 3258/9, budovy bez č. p., jež je součástí pozemku p. č. 3258/13, vše v k.ú. a obci Sokolov, konkrétnímu zájemci společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., IČO 24747246, se sídlem Praha 7, 
Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení článek VII. Změny na předmětu nájmu předloženého návrhu nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení článek I. předloženého návrhu Dohody o zrušení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., ev. číslo smlouvy M 062/2006 ze dne 01.01.2007 a ve znění pozdějších změn a dodatků

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


3. Koncepce rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/03/14

- schvaluje odmítnutí předložených dokumentů:
1) Koncepce zdravotnictví v kraji zpracovaná Doc. MUDr. Petrem Svobodou, CSc., generálním ředitelem Karlovarské krajské nemocnice a.s.
2) Finanční analýza s nástinem možností řešení současné ekonomické situace Karlovarské krajské nemocnice a.s., zpracovaná společností UNICredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3) Návrh řízení a rozvoje akutní lůžkové zdravotní péče Karlovarského kraje zpracovaný společností NEMOS Group

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., rozpracování varianty zachování současné struktury, organizace řízení akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji s cílem předložit finanční a materiálně technické podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně finančních požadavků na Karlovarský kraj, a zároveň činit kroky vedoucí 
ke stabilizaci nemocnice a zvýšení její výkonnosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Odboru zdravotnictví a Odboru legislativnímu 
a právnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit varianty možného financování subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji tak, aby mohla být realizována výše uvedená varianta

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


4. Plnění usnesení rady kraje ze dne 24.3.2014 k bodu rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


