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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 23. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. dubna 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:50 do 10:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Navrátil, p. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

  1.    	Poskytnutí finančního daru hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary 		RK  331/04/09
za postup do finále Play off hokejové O2 extraligy							
2.    	Poskytnutí finančního daru hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary 		RK  332/04/09
za vítězství v hokejové O2 extralize	
3.	Změna stanov a změna zakladatelské listiny u obchodních společností		RK  333/04/09
založených Karlovarským krajem										

										






          PaedDr. Josef Novotný v. r.	                  		Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
              	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Jaroslava Bradáče



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Poskytnutí finančního daru hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary za postup do finále 
Play off hokejové O2 extraligy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  331/04/09

- souhlasí s udělením finančního daru ve výši 100.000,- Kč hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary za postup do finále Play off hokejové O2 extraligy

Termín kontroly: 14.5.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



2. Poskytnutí finančního daru hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary za vítězství v hokejové 
O2 extralize 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  332/04/09

- souhlasí s udělením finančního daru ve výši 100.000,- Kč hokejovému klubu HC Energie Karlovy Vary za vítězství v hokejové O2 extralize

Termín kontroly: 14.5.2009

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



3. Změna stanov a změna zakladatelské listiny u obchodních společností založených Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  333/04/09

jakožto jediný akcionář

- schvaluje doplnění 

do  zakladatelské listiny Letiště Karlovy Vary s.r.o.  nové písmeno k) do bodu 10.3. s textem ve znění: na požádání poskytuje jedinému společníkovi veškeré informace v souladu s platnou legislativou, zejména pak z oblasti:
- 	hospodaření společnosti
- 	dodavatelsko-odběratelských vztahů
- 	výběrových řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
- 	personalistiky
- 	správy majetku
- 	pracovně právních vztahů
- 	investiční politiky a dalších oblastí, které si jediný společník určí
			
do Stanov společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. v článku 13 nový bod 13.13. s textem ve znění: představenstvo poskytuje jedinému akcionáři na základě jeho požádání veškeré informace v souladu s platnou legislativou, zejména pak z oblasti:
	hospodaření společnosti 
	dodavatelsko-odběratelských vztahů

poskytování zdravotní péče
výběrových řízení na dodavatele zařízení a přístrojů, materiálu, léků a služeb 
personalistiky
správy majetku
pracovně právních vztahů
-      investiční politiky a dalších oblastí, které si jediný akcionář určí

do Stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. nové písmeno e) v čl. 14 bodu 6 s textem znění: poskytovat na požádání jedinému akcionáři veškeré informace v souladu s platnou legislativou, zejména pak z oblasti:
-      hospodaření společnosti
		     -     dodavatelsko-odběratelských vztahů
		     -     výběrových řízení ve smyslu zákona o veřejných zakázkách
		     -     personalistiky
		     -     správy majetku
		     -     pracovně právních vztahů
	           	     -     investiční politiky a dalších oblastí, které si jediný akcionář určí
			
- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. 
a jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o., zabezpečit zápis změn stanov a zakladatelské listiny do obchodního rejstříku ve lhůtě stanovené zákonem

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. 
a jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o., vyhotovit úplné znění stanov a zakladatelské listiny a uložit 
je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov a zakladatelské listiny do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 22.10.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
Ing. Martin Leichter, předseda představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje a.s. Ing. Václav Černý, jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o.
	


