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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 06


USNESENÍ

ze 40. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 30. října 2014 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:45 do 7:52 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš,
pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Omluveni:		Ing. Valjentová, Bc. Čermák
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová    	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Změna ve složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 1157/10/14
2.
Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1158/10/14
3.
Oprava tiskové chyby v usnesení č. RK 1153/10/14
RK 1159/10/14
4.
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro „3. ročník ZÁPADOČESKÉHO OFTALMOLOGICKÉHO SEMINÁŘE“
RK 1160/10/14









PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

        JUDr. Václav Sloup v. r. 
   ověřovatel



 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:



- JUDr. Václava Sloupa
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Změna ve složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1157/10/14

- odvolává PhDr. Milana Molce, inspektora Karlovarského inspektorátu České školní inspekce, 
z konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- jmenuje Mgr. Hanu Podešvovou, inspektorku České školní inspekce, členem konkursní komise 
pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


2. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1158/10/14

- bere na vědomí ustanovení § 6 a odst. 2 čl. II Přechodná ustanovení nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády"), s účinností od 1. listopadu 2014

- bere na vědomí, že ředitelé příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, kterým byl v souladu s Předpisem rady kraje č. PR 03/2014 - Pravidla 
pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem určen platový tarif odpovídající nejvyššímu stupni příslušné platové třídy a jejichž platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší než by odpovídalo jejich započitatelné praxi, budou s účinností od 1. listopadu 2014 zařazení do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší, a to dle návrhu

- ukládá předložit radě kraje návrh na změnu Předpisu rady kraje č. PR 03/2014 - Pravidla pro hodnocení 
a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem tak, aby byl zachován rovný přístup v odměňování stávajících a nově nastoupivších ředitelů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení a předložit platové výměry a mzdový výměr ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


3. Oprava tiskové chyby v usnesení č. RK 1153/10/14

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1159/10/14

- bere na vědomí opravu tiskové chyby v usnesení č. RK 1153/10/14:

původní znění usnesení:
- odvolává z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská krajská agentura rozvoje podnikání, IČO 72053666, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 379/84a, Ing. Janu Michkovou a to dnem 31.10.2014
- pověřuje hejtmana k podpisu odvolání
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

opravené znění usnesení:
- odvolává z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 
IČO 72053666, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 379/84a, Ing. Janu Michkovou a to dnem 31.10.2014
- pověřuje hejtmana k podpisu odvolání
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 1.12.2014

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


4. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro „3. ročník ZÁPADOČESKÉHO OFTALMOLOGICKÉHO SEMINÁŘE“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1160/10/14

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro „3. ročník ZÁPADOČESKÉHO OFTALMOLOGICKÉHO SEMINÁŘE“, který se bude konat dne 14.11.2014

Termín kontroly: 1.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


