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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 11. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. března 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:00 do 11:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč, (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:	Mgr. Havel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											

	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		   RK 309/03/10

nemocnice a.s. – obsazení funkce generálního ředitele společnosti
		
 
												  









            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:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – obsazení funkce generálního ředitele společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 309/03/10

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ: 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

-  jmenuje do funkce generálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 pana JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, a to dnem 1.4.2010

-  projednala a schvaluje, v souladu s článkem 9. odst. 3. písm. s) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., návrh pracovní smlouvy na vedoucí místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. uzavřený  mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a panem JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA

-  ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. předložit návrh kritérií a podmínek 
pro stanovení roční odměny generálního ředitele a předložit tento návrh jedinému akcionáři Karlovarské krajské nemocnice  a.s. na řádné jednání 1.4.2010 ke schválení

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis 
o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu 
o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.






