Usnesení z 28. jednání RKK dne 21.6.2007
21.6.2007		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 28. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. června 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 12:00 do 12:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

 1.  Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, 		RK 469/06/07
mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a ředitele příspěvkové 
organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, 
vyhlášení konkursního řízení na obsazení těchto funkcí a určení platů 
zástupcům ředitelů
				


	

											
								

			

                                                                                                 
	  JUDr. Josef Pavel v. r.			             Ing. Kamil Řezníček v. r.
hejtman				      	    	ověřovatel
  Karlovarského kraje





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Kamila Řezníčka

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

1. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, vyhlášení konkursního řízení na obsazení těchto funkcí a určení platů zástupcům ředitelů
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  469/06/07

- bere na vědomí oznámení paní Jany Müllerové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, o vzdání se funkce dnem 30. června 2007 s tím, že 
do doby jmenování nového ředitele vykonává práva a povinnosti vyplývající z této funkce paní Hana Maturová, jako zástupkyně ředitelky, která ji v době její nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti 

- bere na vědomí oznámení PaedDr. Pavla Maříka, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, o vzdání se funkce dnem 18. června 2007 s tím, že do doby jmenování nového ředitele vykonává práva a povinnosti vyplývající z této funkce pan Mgr. Karel Chaloupka, jako zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu činnosti

- schvaluje poskytnutí odměny ve výši dle návrhu
- Janě Müllerové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 
- PaedDr. Pavlu Maříkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- určuje plat Haně Maturové, zástupkyni ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, s účinností od 1. července 2007 a Mgr. Karlu Chaloupkovi, zástupci ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, s účinností od 21. června 2007 podle platových výměrů dle návrhů

- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a ředitele příspěvkové organizace  Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek včetně znění oznámení dle návrhu s tím, že oznámení bude zveřejněno v posledním týdnu měsíce srpna 2007

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
se vzdáním se funkcí, s poskytnutím odměn, s určením platů zástupcům ředitele a s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: 13.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy   


