Usnesení ze 13. jednání RKK dne 30.3.2007
30.3.2007		Strana 1 (celkem 3)
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 13. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 30. března 2007  (mimo řádný termín) 
v novém středisku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
v době od 13:00 do 13:15 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
Zapisovatelka:      	Perutíková Pavlína
 

usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání						
1.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 		RK  220/03/07
kraje, a.s.	
											



								
						
	
			



    	 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  220/03/07

- 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.“), návrh představenstva ÚSKK, a.s. jedinému akcionáři, aby při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o rozšíření předmětu podnikání společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

- schvaluje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. rozšíření předmětu podnikání této společnosti o živnosti řemeslné „Opravy silničních vozidel“ a „Opravy pracovních strojů“

- bere na vědomí informaci o volbě předsedy dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za rok 2006

- rozhoduje, že vykázaná účetní ztráta -1.105.280,93 Kč bude uhrazena dle předloženého návrhu představenstva ze zisku budoucích let, tj. zůstane neuhrazena

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 22.3.2007, vyhotovenou auditorem panem Ing. Jaroslavem Peterou

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za rok 2006 a návrhu na způsob úhrady dosažené účetní ztráty společnosti

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2006 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2006 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2006 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2006 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu
- rozhoduje o vyplacení mimořádné odměny za rok 2006 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení mimořádné odměny za rok 2006 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení mimořádné odměny za rok 2006 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení mimořádné odměny za rok 2006 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. 

Zodpovídá: 	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
		Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
		Martin Čedík, člen představenstva
		Milan Polák, člen představenstva             



