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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

ze 13. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. dubna 2014 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 9:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš (celkem 7 radních)  
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		pí Hajská, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	MUDr. März, Ing. Svobodová, Ing. Šalátová, Mgr. Vydrová 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.



A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup traktoru 
o výkonu motoru min. 265 HP" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 422/04/14
2.
Schválení postupu majetkoprávních převodů mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov
RK 423/04/14
3.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN - Operační sály“ 
staženo
4.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“ 
staženo
5.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s., za měsíc únor 2014  







bez usnesení
6.
Vyhlášení výběrového řízení na funkci člena představenstva - generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.
bez usnesení
7.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.   
RK 424/04/14













PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   





























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Ing. Evu Valjentovou

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 3)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN - Operační sály“

bod č. 4)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“


1. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 265 HP" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/04/14

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Nákup traktoru o výkonu motoru 
min. 265 HP" vyhlášeného příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, přičemž jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AGROMEX s.r.o., Cheb, 
s nabídkovou cenou 145.000,-- EUR bez DPH

- pověřuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, podpisem smlouvy po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, příspěvková organizace


2. Schválení postupu majetkoprávních převodů mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/04/14

- souhlasí 

- s bezúplatným nabytím pozemků ve vlastnictví města Sokolov (pozemky Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově a Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov) do vlastnictví Karlovarského kraje 
- s bezúplatným převodem nemovitých věcí (Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary) z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Sokolov

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


3. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Operační sály“ 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


4. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“ 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


5. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s., za měsíc únor 2014  

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


6. Vyhlášení výběrového řízení na funkci člena představenstva - generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


7. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/04/14

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9 bod 4, si vyhrazení kompetence – rozhodovat o odměně generálního ředitele nemocnice

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

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

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


