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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

z 216. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. srpna 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:16 hodin 


Přítomni:       	Mgr. Kubis, p. Hurajčík, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů 
(celkem 6 radních)        	
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
RK 882/08/20
2.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. - na konání 19. ročníku O pohár hejtmana Karlovarského kraje
RK 883/08/20













 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- p. Josefa Váňu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Jmenování členů konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 882/08/20

- jmenuje předsedu a další členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace:

předseda komise:
Ing Jaroslav Bradáč
člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

členové komise:
Ing. Jan Bureš
člen Rady Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem 

Mgr. Monika Havlová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený krajským úřadem

Mgr. Jarmila Kánská
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení – člen určený Českou školní inspekcí

Mgr. Blanka Dryková
psycholog - člen určený Českou školní inspekcí

Mgr. Eva Nováková
inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

Mgr. Renata Šalátová
pedagogická pracovnice Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace

Ira Olah
členka školské rady při střední škole a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

- pověřuje Ing. Irenu Lauermannovou funkcí tajemníka konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 07.09.2020

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


2. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. - na konání 19. ročníku O pohár hejtmana Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 883/08/20

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu HC Energie Karlovy Vary s.r.o., ve výši 76.000 Kč na 19. ročník O pohár hejtmana Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 76.000 Kč se subjektem HC Energie Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

- pověřuje Josefa Váňu, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 02.11.2020

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy










Mgr. Petr Kubis v. r. 
         hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
            ověřovatel


