                                                                                                 Strana 2 

O:\VVVZ\2007\2\2-usnesení.doc
KARLOVARSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO – VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
  


Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, Česká republika
IČ: 70891168,  DIČ: 128-70891168 Tel.: +420 353 502 111, http//: www.kr-karlovarsky.cz, E-mail: eva.pouckova@kr-karlovarsky.cz
Usnesení
z jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 1. 3. 2007

1/2/07
VVVZ schválil program jednání.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato

2/2/07
VVVZ projednal Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji ve školním roce 2005/2006 a doporučuje ZKK vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji ve školním roce 2005/2006
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato

3/2/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení s účinností od 1. 7. 2007 změny zřizovacích listin spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně vydání dodatku dle příloh zprávy u příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato

4/2/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov dnem 31. července 2007
	poskytnutí účelové dotace Městu Sokolov z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007 ve výši čtvrtiny rozpočtu poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2007, tj. ve výši 223 500,-- Kč, na náklady spojené s integrací žáků do základní školy zřízené městem,
	bezúplatný převod vybrané části movitého majetku Karlovarského kraje, který byl příspěvkové organizaci svěřen do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, dle stavu vyčísleného řádnou inventarizací, Městu Sokolov s tím, že to jej v celém rozsahu předá k využití příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Běžecká 2055,

bere na vědomí a doporučuje ZKK vzít na vědomí informaci, že Město Sokolov zajistí od školního roku 2007/2008 podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků zrušených základních škol v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, zřizovaná Městem Sokolov
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato

5/2/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení příslib předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy ve výši 232 659,-- Kč.
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato

6/2/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení změnu usnesení č. ZK 144/07/06, které spočívá v navýšení bezúročné finanční půjčky na 1 936 000.-- Kč a příspěvku na 675 920,-- Kč na předfinancování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov včetně odpovídající změny smluv
hlasování: pro68, proti 0, zdržel se 0
přijato

7/2/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení předfinancování projektu „ADAM – šance pro všechny“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši Kč 2 490 000,-- za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci
hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
přijato



Karlovy Vary 2. března 2007
………………………
Ing. Karel Jakobec
předseda výboru


