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24.9.2007		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

ze 44. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 24. září 2007  (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. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 8 radních)
Omluven:		Ing. Řezníček
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Leichter
Zapisovatelka:      	Perutíková Pavlína
 

usnesení č.

A.   Volba ověřovatelů zápisu  
B.   Schválení programu jednání						
1.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 		RK  693/09/07
kraje, a.s.	
2.	Dodatek č. 1 k prohlášení vkladatele ze dne 1.10.2005 o vložení nemovitostí 	RK  694/09/07
do základního kapitálu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, 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:

- Ing. Jiřího Mutinského 
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  693/09/07

- bere na vědomí předloženou výroční zprávu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za rok 2006

- bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. za 1. pololetí 2007

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2007 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Ing. Martina Leichtera ve výši dle předloženého návrhu 

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2007 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  Ing. Zdeňka Brázdu ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2007 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Milana Poláka ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za 1. pololetí 2007 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. pana Martina Čedíka ve výši dle předloženého návrhu

- schvaluje jako jediný akcionář v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a článku 10, bod 2., písmeno a) stanov společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. změnu stanov akciové společnosti takto:

Ustanovení čl. 3 stanov „Předmět podnikání společnosti“ se doplňuje o tyto dva nové předměty podnikání:

opravy silničních vozidel
opravy pracovních strojů

Ostatní ustanovení stanov akciové společnosti zůstávají nedotčena.

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

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


2. Dodatek č. 1 k prohlášení vkladatele ze dne 1.10.2005 o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  694/09/07

- bere na vědomí informaci o administrativní chybě, která vznikla při sepisu dokumentu „Prohlášení vkladatele“ ze dne 1.10.2005, souvisejícím s vkladem nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- schvaluje předložené znění dokumentu „Dodatek č. 1 k prohlášení vkladatele ze dne 1.10.2005 o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.“ a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem tohoto dodatku

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


