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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

z 16. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. března 2008 (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. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Orálek,             Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel 
Omluveni:		Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Mutinský
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 Údržba silnic Karlovarského               RK 231/03/08

      kraje, a.s.
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci             RK 232/03/08

      Milana Nového CAPS 66










            JUDr. Josef Pavel v. r.			                Ing. Jiří Behenský v. r.
hejtman				      		 ověřovatel
 Karlovarského kraje




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/08

- schvaluje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., řádnou roční účetní závěrku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za rok 2007

- rozhoduje, že vykázaný zisk 635.403,02,- Kč bude rozdělen dle předloženého návrhu představenstva takto: 127.080,60,- Kč bude použito na vytvoření rezervního fondu společnosti a 508.322,42,- Kč bude použito na úhradu neuhrazené ztráty minulých let

- bere na vědomí předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007

- bere na vědomí předloženou zprávu nezávislého auditora ze dne 9.3.2008, vyhotovenou auditorem    Q-audit, s.r.o.

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za rok 2007 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- rozhoduje o vyplacení odměny za 2. pololetí 2007, 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 2007, 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 2007, 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 2007, 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 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

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


2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci Milana Nového CAPS 66

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Nadaci Milana Nového CAPS 66 ve výši 30 000,- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Nadací Milana Nového CAPS 66

Termín kontroly: 22.5.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


