Usnesení z 26. jednání RKK dne 19.5.2008
19.5.2008		Strana 1 (celkem 4)
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 26. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. května 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:30 do 13:00 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
  B.  Schválení programu jednání	
        
    1.   Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje                                   RK 361/05/08
 2.   Bezúplatné nabytí nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech             RK 362/05/08
       v příslušnosti hospodaření úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
	Rada Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské        RK 363/05/08

      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. Luboše Orálka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitost Karlovy Vary, Jarní č.p. 1235, pozemkové parcely č. 665 o výměře 912 m2 a pozemkové parcely č. 664 o výměře 2526 m2, vše k.ú. Karlovy Vary, za cenu minimálně 35.058.000,- Kč, tj. za cenu dle znaleckého posudku. K ceně bude připočtena cena    za vyhotovení znaleckého posudku, daň za převod nemovitosti a poplatek za zápis do katastru nemovitostí.  Kupující dále složí vratnou zálohu ve výši 20.000.000,- Kč na účet prodávajícího, kupující bude v nabídce písemně souhlasit s převzetím nemovitostí do tří měsíců po kolaudaci nového objektu,  pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary, nejpozději však do 31.12.2012. 

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 
     

2. Bezúplatné nabytí nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/05/08

- schvaluje podání žádosti o bezúplatné nabytí nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru

                   
3. Rada Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/05/08

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 257/04/08 ze dne 3.4.2008 v tomto znění:

Původní znění:
- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a. s. zajistit přípravu a konání valných hromad v souladu se stanovami společnosti a zákonem 

Nové znění:
- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a. s. zajistit přípravu podkladů           pro rozhodování Rady Karlovarského kraje jako jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s.

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

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení dozorčí rady společnosti k přezkoumání řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s. za rok 2007, návrhu na úhradu ztráty společnosti, zprávě o podnikatelské činnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s. a stavu jejího majetku za rok 2007 a k návrhu ročního a střednědobého záměru podnikatelské činnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s., dle zápisu č. 4/2008 z 2. zasedání dozorčí rady společnosti ze dne 15.5.2008

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s. za rok 2007

- bere na vědomí předloženou zprávu nezávislého auditora Ing. Miloše Havránka HZ Consult s.r.o.,     ze dne 16.4.2008 o ověření účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a. s. za rok 2007  

- bere na vědomí výroční zprávu Karlovarské krajské nemocnice a. s. za rok 2007, jejíž součástí                 je zpráva o podnikatelské činnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s. a stavu jejího majetku za rok 2007

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

- rozhoduje, že ztráta společnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s. za rok 2007 ve výši 122.077 tis. Kč bude nejprve započtena vůči nerozdělenému zisku za předcházející účetní období a zbývající část ztráty bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let a bude hrazena ze zisku příštích období

- rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s. peněžitým vkladem formou upsání nových akcií ve výši 30.000.000,- Kč (třicetmilionůkorunčeských) s tím, že je předpokládáno, že by nebylo připuštěno splacení upsaných akcií započtením vzájemných pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská krajská nemocnice a.s. a celý závazek k upsání nových akcií společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s., by s využitím svého přednostního práva převzal jediný akcionář, tj. Karlovarský kraj, kterému je též navrženo, aby rozhodl, že jím upsané akcie by byly splaceny v plné výši a pokud možno v co nejkratší době dle jeho možností
	
- bere na vědomí upozornění představenstva společnosti ve smyslu § 193 odst. 1 ObchZ., že celková ztráta společnosti na základě řádné účetní závěrky za rok 2007 dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti neuhrazená ztráta dosahuje více než poloviny základního kapitálu           a navrhuje valné hromadě přijetí opatření a to rozhodnutí o úhradě zbylé ztráty, která nebude uhrazena            z nerozděleného zisku za předcházející účetní období, jediným akcionářem  

- schvaluje návrh ročního a střednědobého záměru podnikatelské činnosti Karlovarské krajské nemocnice a. s., schváleném představenstvem společnosti dne 6. 5. 2008

- schvaluje dodatky k pracovním smlouvám jednotlivých ředitelů (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)            dle návrhu

- schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor a související ujednání týkajících se dialyzačního střediska a nefrologické ambulance Karlovarské krajské nemocnice a. s., nemocnice v Karlových Varech mezi společností Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. a Karlovarskou krajskou nemocnicí a. s. a smlouvu  o kooperaci při provozování dialyzačního střediska a nefrologické ambulance mezi společností Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. a Karlovarskou krajskou nemocnicí a. s., dle předložených návrhů s připomínkami uvedenými v zápise

- bere na vědomí informaci předsedy představenstva k plánovaným investicím v roce 2008                        do nemovitého majetku Karlovarského kraje, který Karlovarská krajská nemocnice a. s. užívá na základě nájemní smlouvy

- schvaluje na návrh představenstva vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby, I. etapa vybudování centrálního příjmu a multioborové JIP v nemocnici Cheb v částce 6 milionů Kč s termínem vyhlášení výběrového řízení do 15.7.2008 a s termínem realizace stavby do 31.12.2008

- schvaluje na návrh představenstva vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby centrální příjem v nemocnici Sokolov v částce 6,4 milionu Kč s termínem vyhlášení výběrového řízení do 30.6.2008             a s termínem realizace stavby do 31.12.2008

- schvaluje na návrh představenstva vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby, II. etapa vybudování centrálního příjmu a multioborové JIP v nemocnici Cheb v částce 35 milionů Kč s termínem vyhlášení výběrového řízení do 30.9.2008 a s termínem realizace stavby do 30.6.2009 s tím, že na tuto akci bude uvolněno 24 milionů Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

provedla kontrolu plnění úkolů výkonného, ekonomického a zdravotního ředitele ke dni 19.5.2008          a konstatuje splnění úkolů s výjimkou uzavření pracovní smlouvy s MUDr. Pospíšilem, primářem kožního oddělení nemocnice Karlovy Vary ve vazbě na platný zákoník práce 

 bere na vědomí revizi souběhů výdělečné činnosti zaměstnanců Karlovarské krajské nemocnice a. s. ve vazbě na ustanovení § 304 zákoníku práce předloženou představenstvem  

ukládá představenstvu informovat jediného akcionáře o navrhovaných opatřeních na příštím zasedání 

- schvaluje organizační opatření k předkládání podkladů pro rozhodnutí jediného akcionáře takto:

Představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a. s. předkládá jedinému akcionáři návrh ročního a střednědobého záměru podnikatelské činnosti nejpozději do 30.11. předcházejícího roku
Představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a. s. předkládá jedinému akcionáři podklady pro rozhodnutí jediného akcionáře nejpozději 7 dní před zasedáním Rady Karlovarského kraje jako jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a. s. 

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit k podpisu hejtmanovi rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19

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

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s.
                     Ing. Jan Ferenc, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Karlovarská  
                     krajská nemocnice a. s.


