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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro zdravotnictví a sociální věci  Zastupitelstva 
Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 9. jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci (dále jen VZSV) konaného dne 16.2.2010  v 16.00 hodin v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: 	Mgr. Jana Petříková, Zdeňka Braunová, Dana Janurová, MUDr. Stanislav Kubín, Ing. Oldřich Nápravník, CSc., MUDr. Oldřich  Vastl

Omluveni:	Ondřej Ördög, JUDr. Josef Pavel, MUDr. Pavel Štál

Ostatní zúčastnění: 	MUDr. Václav Larva – radní KK pro oblast zdravotnictví, Ing. Stanislava Správková – vedoucí odboru sociálních věcí KÚ KK, MUDr. Horník – ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. pro lékařskou péči, MUDr. Hofmann – primář oddělení RDG v Nemocnici K.Vary, MUDr. Paďour – primář oddělení intervenční kardiologie v Nemocnici K.Vary, Ing. Alena Šalátová - tajemnice


Jednání zahájila v 16.00 hod a ukončila v 17.20 předsedkyně VZSV Zastupitelstva Karlovarského kraje – Mgr. Jana Petříková. Členové VZSV odsouhlasili program v tomto pořadí:

	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace 

Problematika pořízení CT přístroje v Nemocnici Karlovy Vary 
	Informace o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006
	Různé 
	schválení plánu práce na rok 2010 

schválení termínů jednání pro rok 2010 

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
















Program jednání:

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace 

usnesení č. 14/02/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

Souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu

	a doporučuje ZKK schválit a vydat dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu 


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0


Problematika pořízení CT přístroje v Nemocnici Karlovy Vary 

usnesení č. 15/02/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

bere na vědomí informaci MUDr. Horníka, ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. pro lékařskou péči, MUDr. Hofmanna, primáře oddělení RDG v Nemocnici K.Vary, MUDr. Paďoura,  primáře oddělení intervenční kardiologie v Nemocnici K.Vary k pořízení CT přístroje pro Nemocnici Karlovy Vary

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0




Informace o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006

usnesení č. 16/02/10

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

projednal informace o postupu Rady kraje ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006
	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o postupu Rady kraje ve  věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0






Různé 
schválení plánu práce na rok 2010 
schválení termínů jednání pro rok 2010 

usnesení č. 17/02/10


Výbor pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje:

schvaluje plán práce na rok 2010 a termíny pro jednání v roce 2010 dle navrženého znění

pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0





V Karlových Varech dne 18.2.2010

zapisovatelka: Ing. Alena Šalátová



									
	Mgr. Jana Petříková
	předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální věci


