Usnesení z 10. jednání RKK dne 14.3.2011
14.3.2011		Strana 1 (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

z 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 14. března 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:08 do 09:30 hodin 


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


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
						
1.	Souhlas s pokácením 11 kusů stromů na pozemkové parcele č. 527/105, 		RK 260/03/11
k. ú. Dvory
2.	Den učitelů 2011									RK 261/03/11












           
 PaedDr. Josef Novotný v. r.	         	 MUDr. Václav Larva v. r.
                          hejtman			  	      	 ověřovatel
    Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady. 


1. Souhlas s pokácením 11 kusů stromů na pozemkové parcele č. 527/105, k. ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/11

- souhlasí s pokácením 11 kusů stromů, a to 3 modříny; 7 bříz bělokorých; 1 smrk pichlavý – rostoucích na pozemkové parcele č. 527/105 k. ú. Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje z důvodů realizace projektu „Krajské multimediální informační centrum“

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


2. Den učitelů 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/11

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostního večera u příležitosti Dne učitelů 2011 

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení
Termín kontroly: 2.5.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy






