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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 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 26. března 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:23 do 9:40 hodin 


Přítomni:              	p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	p. Čermák	
Omluveni:	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


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


	Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Sociální 		  RK 310/03/10
služby, příspěvková organizace
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková 		  RK 311/03/10

organizace a stanovení jeho platu
		
 
												  









               Miloslav Čermák v.r.	 	      	        Mgr. Jaroslav Borka v.r.
               náměstek hejtmana				     ověřovatel
  Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku 
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 310/03/10

- odvolává z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace, IČO 70832641, se sídlem Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 57, Ing. Václava Jakla a to dnem 31. března 2010

- pověřuje hejtmana k podpisu odvolání

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

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


2. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 311/03/10

- jmenuje  na pracovní místo  ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace s účinností od 1.4.2010 Mgr. Jiřího Hrubého

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace Mgr. Jiřímu Hrubému, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

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

Termín kontroly: 22.4.2010
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

	



