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U s n e s e n í

 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  konané 
dne 28.11.2006 v 15,30 hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni :	RNDr. Milan Gebouský, Jaroslav Smetka, Mgr. Jaroslav Borka, František Nečekal, Ing. Valentin Cenov, RNDr.Tomáš Vylita (příchod v 16.00 hod)

Omluveni:	RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Roman Tichý

Nepřítomni:		MUDr. Jan Svoboda, 

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

Jednání bylo zahájeno v 15,35 hod a ukončeno v 17.10 hod tajemnicí Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „kontrolní výbor“) z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru odsouhlasili program jednání:
1) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly
2) Kontrola plnění usnesení ZKK a RKK 
3) Návrh na usnesení ve věci výběrového řízení na manažerské řízení nemocnic 
4) Různé

pro: 5                      proti: 0                         zdržel se: 0

Program jednání:

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

usnesení č. 37/11/06

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 ZKK a RKK

usnesení č. 38/11/06

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 7.9.2006, 14.9.2006, 5.10.2006, 19.10.2006 a ZKK k datu 21.9.2006 a 14.12.2006 bez připomínek.

pro: 5                     proti: 0                         zdržel se: 0
usnesení č. 39/11/06

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 9.11.2006 a doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby přezkoumala usnesení č. RK 667/09/06, a to ve věci „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ ve smyslu:
a) ceny zakázky Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary - 1. etapa
b) etapizace, a to s ohledem na skutečnost, zda částka v celkovém součtu z jednotlivých etap nepřesáhne limit pro povinnost zahájit výběrové řízení.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 40/11/06

Kontrolní výbor pověřuje pana Jaroslava Smetku účastí při kontrole a fyzického stavu akcií společností zakládaných Karlovarským krajem v rámci usnesení č. ZK 53/03/06.


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

usnesení č. 41/11/06

Kontrolní výbor konstatuje, že veřejná zakázka "Výběrové řízení na manažerské řízení nemocnic" neprobíhala dle platných vnitřních předpisů Karlovarského kraje (č. PR 05/2004 PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KARLOVARSKÝM KRAJEM a č. SE 03/2004 ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK KARLOVARSKÝM KRAJEM). Kontrolní výbor konstatuje, že při zadání veřejné zakázky "Výběrové řízení na manažerské řízení nemocnic" nebyly před zahájením činnosti výběrové komise stanovena kriteria výběru uchazeče, ani nebyla stanovena váha těchto kriterií. Veřejná zakázka "Výběrové řízení na manažerské řízení nemocnic" probíhala za těchto formálních pochybení:
- špatné datum na vyvěšeném oznámení
- rozdílnost subjektů v materiálech rady a subjektů vyzvaných k podání nabídky.

pro: 5                   proti: 0                         zdržel se: 1


4) Různé 

usnesení č. 42/11/06

Kontrolní výbor schvaluje termíny jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2007 následovně:
9.1.2007
27.2.2007
3.4.2007
5.6.2007
4.9.2007
27.11.2007

pro: 6                   proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 43/11/06

Kontrolní výbor bere na vědomí účast členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje při výkonu veřejnosprávních a vnitřních kontrol v roce 2007.

pro: 6                   proti: 0                         zdržel se: 0

usnesení č. 44/11/06

Kontrolní výbor bere na vědomí výtah ze zápisu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21.9.2006 - RNDr. Horký informoval předsedy výborů, že dle schváleného jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje musí výbory předkládat zápisy ze svých jednání zastupitelstvu kraje v písemné podobě.

pro: 6                   proti: 0                         zdržel se: 0



V Karlových Varech dne 29.11.2006	



			



								     Ing. Valentin Cenov, v.r.
						                             člen kontrolního výboru



Zapsala – Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru

