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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 40. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. října 2010 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:20 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel 
Omluveni: 		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
 


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

	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové	  RK 1032/10/10 
organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary











            Mgr. Martin Havel v. r.		                           PaedDr. Vratislav Emler v. r. 
               náměstek hejtmana				     	     ověřovatel
  Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/10/10

- bere na vědomí oznámení Mgr. Václava Richtera o vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary dnem 31. října 2010 s tím, 
že s účinností od 1. listopadu 2010 vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele uvedené příspěvkové organizace paní Dagmar Svobodová, jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení

- určuje plat paní Dagmar Svobodové s účinností od 1. listopadu 2010 v souladu s platovým výměrem dle návrhu

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary 

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení, vzdáním se pracovního místa a určením platu 

Termín kontroly: 24.1.2011 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


