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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 21


USNESENÍ

ze 41. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. července 2009 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:30 do 08:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Podzemská PaedDr. Emler, (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Navrátil, Mgr. Borka, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 


Usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání

1.  	Jmenování ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní 		   RK  762/07/09
akademie Chodov a Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 
nad Teplou a stanovení jejich platů											

								
										





        


             Mgr. Martin Havel, v z.              	         		  Ing. Eva Valjentová v. r.
                        hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 



1. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov 
a Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou a stanovení jejich platů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/07/09

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení funkcí ředitelů příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou do funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov s účinností od 1. srpna 2009 se zkušební dobou v délce 3 měsíců

- určuje plat Ing. Bc. Markétě Šlechtové podle platového výměru dle návrhu

- jmenuje Mgr. Petra Pitru do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou s účinností od 1. září 2009 se zkušební dobou v délce 3 měsíců

- určuje plat Mgr. Petru Pitrovi podle platového výměru dle návrhu
     
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Ing. Bc. Markéty Šlechtové a Mgr. Petra Pitry do funkcí a určením jejich platů

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 24.9.2009
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže      
 a tělovýchovy



