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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 7. 6. 2007



1/4/07
VVVZ schválil program jednání
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato


2/4/07
VVVZ bere na vědomí informaci o stavu pohledávek dětských domovů za neuhrazený příspěvek na péči o nezletilé děti k 30. 4. 2007 dle důvodové zprávy a žádá, aby odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ekonomickým odborem připravil na příští jednání VVVZ podrobnější informace o celkové výši úplat v jednotlivých dětských domovech, o průměrné výši pohledávky na jedno dítě v jednotlivých dětských domovech a o postupu při vymáhání pohledávek
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato


3/4/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení 
	rozšíření doplňkové činnosti příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov o následující okruhy:

	výroba hudebních nástrojů

opravy hudebních nástrojů
ubytovací služby
hostinská činnost
stravování zaměstnanců škol a školských zařízení
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
kopírovací služby
realitní činnost 

	změnu vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití u příspěvkových organizací Integrovaná střední škola Cheb, Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

	zrušení školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary 

s účinností od 1. července 2007 a tomu odpovídající změny zřizovacích listin včetně vydání dodatků 

hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato



4/4/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice ve výši 12.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s účastí dětského pěveckého sboru „Harmonie“ na 1. ročníku festivalu „Světlo za Lidice 2007“.
hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
přijato



Karlovy Vary 8. června 2007
………………………
Ing. Karel Jakobec
předseda výboru


