Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.5.2009 
11.5.2009		Strana 2 (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

ze 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 11.5.2009 (mimo řádný termín) v době od 13:35 do 14:30 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 


Přítomno:    		……………………………  	 34 členů zastupitelstva
Omluveni:                ……………………………   	Ing. Bureš, MUDr. Štál, JUDr. Pavel, 
Mgr. Volavková, MUDr. Podzemská, Ing. Bradáč, Ing. Gold, p. Černý, Mgr. Novák, Ing. Orálek, 
Ing. Kotek
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	           vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Pavlína Perutíková


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání

1. 	Projednání mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje na základě 		ZK    97/05/09
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR			













            PaedDr. Josef Novotný v. r.	                 	    	       Miloslav Čermák v. r.
              	      hejtman                  				          náměstek hejtmana	
                Karlovarského kraje       	






A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Petra Keřku
- Václava Mlezivu
- Ing. Václava Živného
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo navržený program jednání.
hlasování


1. Projednání mandátů členů Zastupitelstva Karlovarského kraje na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 97/05/09

- bere na vědomí, že ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer svým dopisem ze dne 14. dubna 2009, 
č.j.: MV-18740-6/ODK-2009 požádal hejtmana Karlovarského kraje, aby v souladu s ustanovením § 48 
odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, svolal za účelem vyslovení zániku mandátů členů zastupitelstva kraje mimořádné zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje tak, aby se konalo do 30 dnů ode dne doručení žádosti, a to z důvodu, že dospěl k závěru, že jsou splněny důvody neslučitelnosti funkcí jak u Jana Hadravy, tak i RNDr. Ing. Jaroslava Kočvary

Termín kontroly: 17.9.2009

Zodpovídá:  	PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
	        	Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje
hlasování


