Usnesení z 5. jednání RKK dne 12.2.2007
12.2.2007		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 5. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. února  2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


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

usnesení č.




A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Přistoupení Karlovarského kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace 		RK  94/02/07
Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně do řízení o neplatnosti 
okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem této organizace  	
	
				
						









                                                                                                 
	 JUDr. Josef Pavel v. r.	    	                          RNDr. Petr Horký v. r.
             hejtman 				      		ověřovatel
  Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Mgr. Ellen Volavkovou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Přistoupení Karlovarského kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace Dětský domov 
a školní jídelna Mariánské Lázně do řízení o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem této organizace  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/02/07

- schvaluje přistoupení Karlovarského kraje do soudního řízení o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, ve kterém jsou účastníky příspěvková organizace Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně na straně žalovaného a Mgr. Václav Kohout na straně žalobce, a to na straně žalovaného

- zmocňuje advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík k zastupování Karlovarského kraje v uvedeném soudním řízení

- schvaluje plnou moc advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík dle přílohy zprávy

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu v souladu s tímto usnesením připravit odpověď Okresnímu soudu v Chebu a předložit ji společně s plnou mocí k zastupování v řízení k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 22.3.2007 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního 




