Usnesení z 4. jednání RKK dne 17.1.2008
17.1.2008		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

z 4. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. ledna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:30 do 12:45 hodin 


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


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                                                                                                                         
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 		  RK 53/01/08	

      nemocnice 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:

- RNDr. Petra Horkého 
- Ing. Jiřího Behenského 



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205  

- schvaluje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a článku 9, bod 4 písm. a) stanov obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19, změnu stanov společnosti Karlovarské krajské nemocnici a.s. takto:

	v článku 14 s názvem „Složení, ustanovení a funkční období představenstva“  Stanov společnosti se  v bodu 1 vypouští slovo  „šest“ a nahrazuje se slovem „tři“
v článku  17 s názvem „Rozhodování představenstva“ se  stávající body 1 až 3 vypouští a nahrazují se novým zněním takto:


Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni členové představenstva.
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
Každý člen představenstva má jeden hlas.

- bere na vědomí odstoupení MUDr. Věry  Procházkové z funkce předsedy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- doporučuje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dozorčí radě společnosti Karlovarské krajské nemocnici a.s. na základě výsledků jednání mezi sborem primářů Karlovarské krajské nemocnice a.s. v Karlových Varech zastoupeným MUDr. Stanislavem Kubínem a hejtmanem Karlovarského kraje JUDr. Josefem Pavlem

odvolat neprodleně z představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
MUDr. Věru  Procházkovou 
Ing. Jana Ference 
Ing. Kamila Kastnera  
Ing. Luboše Orálka

za členy představenstva neprodleně jmenovat
	a)   Mgr. Jiřího Fojtíka
 	b)   Ing. Jana Ference
	c)   Ing. Luboše Orálka

- doporučuje představenstvu společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s.

odvolat neprodleně z funkce
- Ing. Kamila Kastnera z funkce ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

jmenovat neprodleně
	- Mgr. Jiřího Fojtíka do funkce ekonomického ředitele Karlovarské krajské	nemocnice a.s.
- MUDr. Stanislava Kubína do funkce zdravotního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.	

- doporučuje s ohledem na již zmíněné jednání a požadavek sboru primářů představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zvolit předsedou představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
		- Mgr.  Jiřího  Fojtíka

- ukládá 
předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit provedení změn v obchodním rejstříku  a  sbírce listin  u Krajského soudu v Plzni a v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., oznámit ve lhůtě 15 dnů všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci Krajskému úřadu Karlovarského kraje
 
vedoucímu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit k podpisu hejtmanovi rozhodnutí jediného akcionáře o navržených personálních změnách a o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19  

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ. 

- uděluje za účelem realizace schváleného usnesení Rady Karlovarského kraje plnou moc advokátovi JUDr. Petru Orctovi k tomu, aby jménem Karlovarského kraje učinil prohlášení o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o změně jejích stanov v intencích rozhodnutí Rady Karlovarského kraje                   jako jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Termín kontroly: 20.3.2008
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 







