Usnesení z  jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV), který se konal dne 13.6.2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Jmenování Ing. Správkové stálým hostem VZSV

Pro – 6   Proti – 0  Zdržel se - 0

	VZSV bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o.za rok 2005 bez připomínek
VZSV bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Sokolov spol. s r.o.za rok 2005 bez připomínek
VZSV bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Cheb spol. s r.o. za rok 2005 bez připomínek

Pro- 6     Proti-0     Zdržel se -0  




VZSV bere na vědomí informaci o Programu Zdraví 21 pro Karlovarský kraj

Pro- 6     Proti-  0   Zdržel se -  0



	VZSV doporučuje zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod některých věcí movitých ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Milady Bláhové darovací smlouvou dle návrhu č. 3


Zrušení  Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstounky paní Milady Bláhové, Karlovy Vary, Plešivec ká č. 5(dále jen zařízen) zřízené na základě Zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Karlovy Vary ze dne 1.4.2000, č.j. Př/116/00 ve znění dodatku č. 1 schváleném usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 70/03/05 ze dne 10.3.2005

Pro-6      Proti- 0    Zdržel se -0  



	VZSV schvaluje výstupy  z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to : Analýzu rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji – Výstupy projektu Phare 2003


VZSV doporučuje realizovat výstupy z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to : Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, rozvojové plány zařízení sociálních služeb, které zřizuje KK, které byly zpracovány v rámci projektu viz bod II. Písmeno b), důvodové zprávy

VZSV bere na vědomí Analýzu závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení
a doporučuje  zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení výstupů z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb: Analýzu rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji – Výstupy projektu Phare 2003

VZSV doporučuje zastupitelstvu Karlovarského kraje realizovat výstupy z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to : Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, rozvojové plány zařízení sociálních služeb , které zřizuje KK, které byly zpracovány v rámci projektu viz bod II. písmene b) důvodové zprávy

VZSV doporučuje zastupitelstvu  Karlovarského kraje vzít na vědomí Analýzu závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení


Pro- 6     Proti-0     Zdržel se -0  



V Karlových Varech 13.6. 2006


Ing. Václav Hanzl
předseda VZSV             ………….. .........................

















