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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

z 208. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne  2. července 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:38 do 8:38 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Kubis, p. Hurajčík (od 7:41 hod.), Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Mgr. Mračková Vildumetzová
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta,  Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Notifikace podpory provozovatelům lůžek lázeňské rehabilitační péče 
RK 684/07/20
2.
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace
RK 685/07/20















 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Karla Jakobce


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Notifikace podpory provozovatelům lůžek lázeňské rehabilitační péče 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 684/07/20

- schvaluje podání notifikace podpory provozovatelům lůžek lázeňské rehabilitační péče

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu a KŽÚ podat notifikaci podpory provozovatelům lůžek lázeňské rehabilitační péče  prostřednictvím ÚOHS

Termín kontroly: 27.07.2020

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu


2. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/07/20

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.11.2020

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





Mgr. Petr Kubis v. r.	  Ing. Josef Janů v. r.
   hejtman	  ověřovatel
           Karlovarského kraje


