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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 77. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. ledna 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:18 do 11:25 hodin


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Kubis, Ing. Janů
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 87/01/18







           Martin Hurajčík, v z.		                    Mgr. Daniela Seifertová v. r.
                     hejtmanky                                                        náměstkyně hejtmanky
             Karlovarského kraje









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Danielu Seifertovou
- Ing. Jana Bureše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/18

- bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Romanem Procházkou, a to dnem 24. ledna 2018

- jmenuje Ing. Martinu Kulovou s účinností od 25. 1. 2018 na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a to na dobu určitou - do doby nástupu ředitele jmenovaného na základě výsledků výběrového řízení

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Martině Kulové, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmanku k podpisu jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 05.03.2018

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


