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U s n e s e n í

 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  konané 
dne 5.9.2006 v 15,30 hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

Jednání řídil:		RNDr. Jaroslav Růžička, předseda výboru

Přítomni :	RNDr. Milan Gebouský, Jaroslav Smetka, Mgr. Jaroslav Borka, František Nečekal

Omluveni:	Ing. Valentin Cenov (pozn.: dodatečně omluven), RNDr.Tomáš Vylita, MUDr. Jan Svoboda

Nepřítomni:		Mgr. Roman Tichý

Ostatní zúčastnění:	Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly, Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru


Jednání zahájil v 15,40 hod. a ukončil v 17.00 hod. předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „kontrolní výbor“).  Členové kontrolního výboru odsouhlasili program jednání:

1)  Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly
2) Kontrola plnění usnesení ZK a RK
3) Informace (zpráva se zahrnutím připomínek vzešlých z diskuse) z prověření podnětů, které ke kontrolnímu výboru byly vzneseny na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 15.11.2005 ve věci porušení jednacího řádu a výběrového řízení na manažerské řízení nemocnic – předkládá  předseda kontrolního výboru RNDr. Jaroslav Růžička
4) Návrhy na usnesení ve věci výběrového řízení na manažerské řízení nemocnic 
5) Přešetření vadných postupů zřizovatele – formulace odpovědi pro Mgr. Václava Kohouta – předkládá RNDr. Jaroslav Růžička na základě předlohy Mgr. Jaroslava Borka a Ing. Valentina Cenova
6) Různé

pro: 5                      proti: 0                         zdržel se: 0


Program jednání:

1) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly

usnesení č. 31/9/06

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu Mgr. Jaromíra Krutáka, vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, o činnosti odboru kontroly, a to bez připomínek. 

pro: 5                     proti: 0                         zdržel se: 0

2) Kontrola plnění usnesení ZK a RK

usnesení č. 32/9/06

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 16.6.2006, 10.7.2006, 27.7.2006 a 10.8.2006 bez připomínek.

pro: 5                     proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 33/9/06

Kontrolní výbor neprovedl kontrolu plnění usnesení ZKK k datu 21.9.2006 z důvodu obdržení podkladových materiálů v den zasedání kontrolního výboru - tato kontrola plnění usnesení bude projednána na dalším zasedání kontrolního výboru.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 0


3) Informace (zpráva se zahrnutím připomínek vzešlých z diskuse) z prověření podnětů, které ke kontrolnímu výboru byly vzneseny na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 15.11.2005 ve věci porušení jednacího řádu a výběrového řízení na manažerské řízení nemocnic – předkládá  předseda kontrolního výboru RNDr. Jaroslav Růžička

usnesení č. 34/9/06

Kontrolní výbor vyslechl informaci člena kontrolního výboru RNDr. Milana Gebouského a předsedy kontrolního výboru RNDr. Jaroslava Růžičky. Následně proběhla diskuse.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 0


4) Návrhy na usnesení ve věci výběrového řízení na manažerské řízení nemocnic 

usnesení č. 35/9/06

Kontrolní výbor nepřijal konečné usnesení k tomuto bodu. Kontrolní výbor pověřil člena kontrolního výboru RNDr. Milana Gebouského a předsedu kontrolního výboru 
RNDr. Jaroslava Růžičku jednáním se zástupci Karlovarského kraje k dovysvětlení si postupů ve věci výběrového řízení na manažerského řízení nemocnic. Kontrolní výbor zpracuje výsledný materiál k tomuto bodu s využitím podkladových materiálů z jednání kontrolního výboru dne 5.9.2006 a případných nových zjištění, který bude odsouhlasen členy kontrolního výboru elektronickou cestou. V případě odsouhlasení ukládá následně kontrolní výbor předsedovi kontrolního výboru RNDr. Jaroslavu Růžičkovi a členu kontrolního výboru RNDr. Milanu Gebouskému přednést zjištění kontrolního výboru Radě Karlovarského kraje.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 0



5) Přešetření vadných postupů zřizovatele – formulace odpovědi pro Mgr. Václava Kohouta – předkládá RNDr. Jaroslav Růžička na základě předlohy Mgr. Jaroslava Borka a Ing. Valentina Cenova

usnesení č. 36/9/06

Kontrolní výbor vzal na vědomí formulaci odpovědi pro Mgr. Václava Kohouta.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 0


6) Různé 

bez usnesení

V Karlových Varech dne 7.9.2006	

			



								    RNDr. Jaroslav Růžička, v.r. 
						                           předseda kontrolního výboru



Zapsala – Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru

