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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 44. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. prosince 2011 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:10 do 12:30 hodin 


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


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Stanovení platu MUDr. Karlu Vaňkovi, zástupci ředitele příspěvkové 		RK 1340/12/11

organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace, pověřeného řízením organizace
	Rozpočtová změna								RK 1341/12/11
	Tisková oprava usnesení č. RK 1327/12/11 – Projekt „Podpora rozvoje 		RK 1342/12/11

	dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace 
	Integrovaná střední škola Cheb
	Zrušení usnesení č. RK 1288/12/11 - Záměry počtu přijímaných uchazečů 	RK 1343/12/11

	do středních škol zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2012/2013







   

       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. Stanovení platu MUDr. Karlu Vaňkovi, zástupci ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, pověřeného řízením organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1340/12/11

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat MUDr. Karlu Vaňkovi, zástupci ředitele
příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pověřeného řízením organizace, ve výši dle návrhu s účinností ode dne převzetí funkce

- pověřuje hejtmana podpisem platového výměru
 
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 23.1.2012
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


2. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1341/12/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 535/2011
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 10.000.000,-- Kč do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje jako návratná finanční výpomoc příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Územní zdravotnické záchranné službě na pokrytí provozních výdajů příjemce v roce 2011

Termín kontroly: 23.1.2012

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování






3. Tisková oprava usnesení č. RK 1327/12/11 – Projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1342/12/11

- bere na vědomí tiskovou opravu v  textu části usnesení č. RK 1327/12/11, kterou schválila zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, a to tak, že se vypouštějí slova Střední škola živnostenská Sokolov a místo nich se vkládají slova Integrovaná střední škola Cheb

Ostatní text usnesení se nemění.

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

4. Zrušení usnesení č. RK 1288/12/11 - Záměry počtu přijímaných uchazečů do středních škol zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2012/2013  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1343/12/11

- ruší své usnesení č. RK 1288/12/11 ze dne 5. prosince 2011 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol o tomto usnesení
Termín kontroly: 6.2.2012  
Zodpovídá:  Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy




