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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 21



USNESENÍ

ze 43. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 3. listopadu 2006  (mimo řádný termín) 
v sídle společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
			Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluven:		Mgr. Volavková
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Perutíková Pavlína
 

usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání						
1.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 		RK  746/11/06
kraje, a.s.	
2.	Udělení plné moci JUDr. Alexandru Kociánovi k zastupování Karlovarského kraje 	RK  747/11/06
ve věci přezkoumání otázky přechodu a práv povinností z pracovněprávních vztahů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zánikem příspěvkových 
organizací zřizovaných okresním úřadem 
											



								
						
	
			



    	  JUDr. Josef Pavel v. r.	         		            RNDr. Petr Horký v. r.
		 hejtman						ověřovatel
 	  Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského 
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program.


1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  746/11/06

- projednala jako jediný akcionář v působnosti valné hromady obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“) písemnou zprávu představenstva společnosti ÚSKK, a.s. ze dne 31. 10. 2006 sepsanou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), která byla předsedou představenstva společnosti ÚSKK, a.s. panem Ing. Martinem Leichterem při zasedání Rady Karlovarského kraje hlasitě přečtena

- schválila jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií v následujícím rozsahu a za stanovení těchto podmínek:
Základní kapitál se zvyšuje o částku 14 000 000,00 Kč (slovy: 14 miliónů korun českých).
	Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
	Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen „nepeněžitý vklad“) jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen „Karlovarský kraj“). Nepeněžitým vkladem je soubor   hmotného majetku tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1062 – 222//2006 ze dne 31. 10. 2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ: 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3223 (dále jen „znalecký ústav“), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 177/2006-19 ze dne 26. 10. 2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 14 092 977,00 Kč (slovy: čtrnáct miliónů devadesát dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých).
Akcie musí být upsány do 30 (slovy: třiceti) dnů co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti ÚSKK, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti ÚSKK, a.s. do 3 (slovy: třech) měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj.
Nepeněžitý vklad bude upsán 14 (slovy: čtrnácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že dosavadní hromadná listina nahrazující 261 (slovy: dvě stě šedesát jedna) kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 275 (slovy: dvě stě sedmdesát pět) kusů kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam).
Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 166/09/06 přijatým na 7. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 21. 09. 2006.
Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.


- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ a podpisem smlouvy o úpisu akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, na základě níž dojde k provedení nepeněžitého vkladu na základní kapitál obchodní společnosti ÚSKK, a.s.
 
Zodpovídá:	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
		Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
		pan Martin Čedík, člen představenstva
		pan Milan Polák, člen představenstva


2. Udělení plné moci JUDr. Alexandru Kociánovi k zastupování Karlovarského kraje ve věci přezkoumání otázky přechodu a práv povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zánikem příspěvkových organizací zřizovaných okresním úřadem 
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  747/11/06

- rozhoduje o udělení plné moci JUDr. Alexandru Kociánovi, advokátu advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík se sídlem v Praze, pracovišti Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary, pro zastupování Karlovarského kraje, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, ve věci přezkoumání otázky přechodu a práv povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a zánikem příspěvkových organizací zřizovaných okresním úřadem

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje


