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Usnesení
z jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 10. 1. 2007

1/1/07
VVVZ schválil program jednání.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato

2/1/07
VVVZ schválil plán práce pro rok 2007.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato

3/1/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení poskytnutí finančních příspěvků v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato

4/1/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi v celkové výši 278 500,-- Kč dle návrhu.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato

5/1/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato

6/1/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení 
	s účinností od 1. února 2007 změny ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předán do správy příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov a Střední škola živnostenská Sokolov, k jejich vlastnímu hospodářskému využití včetně vydání příslušných dodatků ke zřizovacím listinám dle příloh zprávy 
	s účinností od 1. února 2007 provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov včetně vydání příslušného dodatku a přílohy č. 3 zřizovací listiny dle příloh zprávy

hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato
Karlovy Vary 11. ledna 2007
………………………
Ing. Karel Jakobec
předseda výboru


