Usnesení z 40. mimořádného jednání RKK dne 9.10.2006
9.10.2006		Strana 1 (celkem 2)
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 21



USNESENÍ

z 40. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. října 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, 
Ing. Mutinský, Ing. Orálek  (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		RNDr. Horký, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.10.2006	RK  704/10/06
2.	Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku	RK  705/10/06
											
						









                                                                                                 
	 JUDr. Josef Pavel v. r.	     	    	 	   Ing. Luboš Orálek v. r.
	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Luboše Orálka
- Ing. Jiřího Behenského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.10.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  704/10/06

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.10.2006:

A. 	Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.  	Schválení programu jednání	  
  1.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - opatření 3.2 a podopatření 			4.1.2 - schválení akcí v rámci 1. kola výzvy
	2.	Smlouva o spolupráci krajů - dodatek č. 1
  3.	Program obnovy venkova pro rok 2006- změny v realizovaných akcích 
  4.	Projekt Partnerství pro budoucnost – návrhy dodatků ke Smlouvě o partnerství a vzájemné 			spolupráci upravující vztahy s partnerem, u něhož bylo zřízeno pracovní místo manažera území 
  5.	Projekt Partnerství pro budoucnost-návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 
  6.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v areálu Prvního 			českého gymnázia v Karlových Varech
  7.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 
  8.	Návrh na poskytnutí podpory pro obec Čichalov
  9.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  705/10/06

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat ředitelce příspěvkové organizace – Domov důchodců v Nejdku  JUDr. Zuzaně Blažkové ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru výše jmenované ředitelky

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

Termín kontroly: 9.11.2006

Zodpovídá:  Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


