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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 14. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. dubna 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 8:17 hodin 


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


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Rozhodnutí o námitce dodavatele OHL ŽS a.s. v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky Realizace stavby „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech"
RK 425/04/14
2.
Schválení zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí konkrétnímu zájemci – Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
RK 426/04/14
3.
Schválení odpovědi generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s.  
RK 427/04/14
4.
Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. - volba nového člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
RK 428/04/14





Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana
Karlovarského kraje





	Bc. Miloslav Čermák v. r.
        náměstek hejtmana
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- JUDr. Václava Sloupa

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Rozhodnutí o námitce dodavatele OHL ŽS a.s., v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky Realizace stavby „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/04/14

- schvaluje rozhodnutí o námitkách stěžovatele OHL ŽS a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, IČO 46342796, ohledně domnělého porušení zásady transparentnosti dle § 6 zákona, ohledně domnělého porušení povinnosti zadavatele / komise pro otevírání obálek uvést v protokolu o otevírání obálek údaje sdělované přítomným uchazečům podle § 71 odst. 9 zákona a ohledně domnělého porušení povinnosti zadavatele umožnit uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek 
a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis dle § 73 odst. 4 zákona v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky Realizace stavby „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem rozhodnutí zadavatele o námitkách stěžovatele OHL ŽS a.s., ze dne 
10.4.2014, doručené zadavateli dne 11.4.2014.

Termín kontroly: 07.07.2014

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


2. Schválení zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí konkrétnímu zájemci – Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/04/14

- schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí v k.ú. Drahovice, k.ú. Karlovy Vary 
a k.ú. Cheb konkrétnímu zájemci Karlovarské krajské nemocnici a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



3. Schválení odpovědi generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/04/14

- bere na vědomí dopis Doc. MUDr. Petra Svobody, CSc., evidovaný pod ev.č. 471/ZD/14 ze dne 11.4.2014 a adresovaný Radě Karlovarského kraje

- schvaluje návrh odpovědi týkající se ekonomické stabilizace nemocnice

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


4. Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. - volba nového člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/04/14

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

- volí v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9 bod 3 písm. n) s účinností 
od 01.05.2014 MUDr. Jiřího Hoffmanna jako člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá náměstkovi hejtmana pro zdravotnictví, Bc. Miloslavu Čermákovi, informovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jeho zasedání 24.4.2014 o tom, že Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., bude 
s platností od 1.5.2014 řídit člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Josef März

- ukládá představenstvu připravit na jednání Rady Karlovarského kraje dne 28.4.2014 pro MUDr. Josefa Märze smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve které bude zároveň pověřen výkonem funkce  generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. s účinností od 1.5.2014

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., připravit na jednání Rady Karlovarského kraje dne 28.4.2014 pro MUDr. Jiřího Hofmanna smlouvu o výkonu funkce člena představenstva účinnou od 1.5.2014

- ukládá předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., 
Doc. MUDr. Petru Svobodovi, CSc., aby v termínu do 30.4.2014 předal členům představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., písemně, formou předávacího protokolu, veškerou agendu spojenou 
s výkonem funkce předsedy představenstva a generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby zajistilo ukončení pracovního poměru mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Doc. MUDr. Petrem Svobodou, CSc., v souladu s jím podanou rezignací

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


