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3.12.2007		Strana 1 (celkem 2)
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 60. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. prosince 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 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
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

	Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti  Karlovarská 		   RK 910/12/07	

krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19 
 (dále jen „Společnost“) – návrh na změnu stanov společnosti


			
					
                                                                                                 
	




             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. Jiřího Červenku



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti  Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19 (dále jen „Společnost“) – návrh na změnu stanov společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  910/12/07

- schvaluje jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a. s., v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a článku 9, bod 4 písmeno a) stanov obchodní  společnosti  Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19, změnu stanov Společnosti dle předloženého návrhu
	       
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

- uděluje za účelem realizace schváleného usnesení Rady Karlovarského kraje plnou moc advokátovi JUDr. Petru Orctovi, tj. k tomu, aby jménem Karlovarského kraje učinil prohlášení o rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o změně jejích stanov v intencích rozhodnutí Rady Karlovarského kraje 

- ukládá vedoucímu odboru  zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje,  připravit k podpisu hejtmanovi, rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem v Karlových Varech, Bezručova 19, dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 6.3.2008
Zodpovídá:  RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana







