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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 6. 9. 2007



1/5/07
VVVZ schválil program jednání
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato


2/5/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu AC Start Karlovy Vary ve výši 8 500,-- Kč na účast MS Ironman Hawai 2007.
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato


3/5/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení
	s účinností od 1. července 2007 povolení provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Dětský domov Ostrov a s tím související vydání dodatku  zřizovací listiny, 


	s účinností od 1. října 2007 změnu čísla popisného v adrese sídla příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov z 357 31 Horní Slavkov, Kounice 8, na 357 31 Horní Slavkov, Kounice 613, a s tím související vydání dodatku zřizovací listiny, 

3)	s účinností od 1. září 2008 zřízení vyšší odborné školy, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Cheb, změnu názvu této příspěvkové organizace na Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb a s tím související vydání dodatku zřizovací listiny.

hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato


4/5/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary s účinností od 1. ledna 2008 s tím, že 
	nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,

sloučením zaniká příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26.
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato


5/5/07
VVVZ bere na vědomí a doporučuje ZKK ke schválení zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně dnem 31. října 2007.
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato


6/5/07
VVVZ bere na vědomí informaci o stavu implementace Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost prostřednictvím globálních grantů Karlovarského kraje
hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
přijato




Karlovy Vary 6. září 2007
………………………
Ing. Karel Jakobec
předseda výboru


