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KARLOVARSKÝ KRAJ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í
z 10. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 18. února 2010 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	Milan Matějka, Věra Bartůňková, Bohumila Petříková, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Mgr. Jiří Holan, Ing. Jaroslav Vojta, Jan Siváň, RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

Omluveni :	Mgr. Vladimír Hartmann

Neomluveni: 	

Ostatní zúčastnění:	PaedDr. Vratislav Emler, Mgr. Monika Šperglová 


Jednání zahájil ve 14:05 hodin a ukončil v 15:40 hodin předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje Milan Matějka.

Členové výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem


	Petice za zachování střední školy v Kraslicích


	Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov


	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009


	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad


	Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2010


	Různé


pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0





Program jednání:


Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

usnesení č. 09/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

s účinností od 1. dubna 2010 změnu zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření: 

Dětský domov Karlovy Vary 
Gymnázium Cheb
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

Dodání materiálů k investici a provozování školní jídelny, jejíž činnost vykonávala Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary ve vztahu k jejímu zrušení

usnesení č. 10/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje schvaluje

	dodání materiálu k investici a provozování školní jídelny ve vztahu k jejímu zrušení

 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

Petice za zachování střední školy v Kraslicích

usnesení č. 11/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  projednat

odpověď na Petici za zachování střední školy v Kraslicích

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

usnesení č. 12/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  projednat

odpověď na Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

usnesení č. 13/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  vzít na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

usnesení č. 14/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje bere na vědomí a doporučuje ZKK  ke schválení

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

Plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2010

usnesení č. 15/02/10 
VVVZ Zastupitelstva Karlovarského kraje schvaluje a doporučuje ZKK ke schválení

	plán práce výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost pro rok 2010 


pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0
 






V Karlových Varech dne 18. 2. 2010
Zapisovatel: v. z. Bc. Vlastimil Kovařík


									
	Milan Matějka
	předseda výboru pro výchovu, 
	vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje

