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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

z 8. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. března 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:38 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, p. Čermák, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč,
Mgr. Havel, Mgr. Borka (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:	Ing. Valjentová, Ing. Navrátil
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


Usnesení č.
 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání
											

	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace		  RK 210/03/10

 – Sociální služby, příspěvková organizace
	Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň					  RK 211/03/10
	Zrušení termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.3.2010		  RK 212/03/10


												  









            PaedDr. Josef Novotný v.r.		 	      	       Miloslav Čermák v.r.
              	 hejtman						  ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka
- Mgr. Jaroslava Borku


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/10

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Sociální služby, příspěvková organizace

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí) 
člen komise – Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana pro oblast správa majetku a vnitřních záležitostí)
člen komise -  Ing. Zdeněk Berka (člen zastupitelstva kraje)
člen komise -  Ing. Tomáš Svoboda (člen zastupitelstva kraje)
člen komise -  Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu)
1. náhradník - pí Hana Hozmanová (člen zastupitelstva kraje)
2. náhradník - p. Václav Mleziva (člen zastupitelstva kraje)
tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úředník oddělení personálních věcí a vzdělávání)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 1.4.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


2. Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/10

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Světlo Kadaň na zajištění sociální služby terénní programy ve výši 38.500,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Světlo Kadaň na zajištění sociální služby terénní programy ve výši 38.500,- Kč 

Termín kontroly: 3.6.2010
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


3. Zrušení termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.3.2010
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/10

- schvaluje zrušení termínu Zastupitelstva Karlovarského kraje 11.3.2010 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí













