USNESENÍ
ze 17. zasedání Rady m sta dne 30.7.2007
226/17-07
Rada m sta schvaluje program 17. zasedání
( pro- 4, proti- 0, zdržel se- 0 )
227/17-07
Rada m sta, jako z izovatel, v souladu s § 1 odst. (1) Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže
a t lovýchovy íslo 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního ízení a konkursních komisích,
jmenuje konkursní komisi pro vyhodnocení výsledk konkursu na funkci editele/ editelky
p ísp vkové organizace Základní a mate ská škola ve Špindlerov Mlýn .
Složení komise:
a) dva lenové ur ení z izovatelem : Mgr. Nad žda Žaludová, Petr Kraus ( p edseda
komise )
b) jeden len ur ený editelem krajského ú adu: Mgr. Svatava Odlová
c) jeden len, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a ízení v oblasti školství
podle druhu a typu p íslušné školy nebo školského za ízení: Eva Mikšíková
d) jeden len, který je pedagogický pracovník p íslušné právnické osoby, vykonávající
innost školy: Mgr. Richard Hakl
e) jeden len, kterým je školní inspektor eské školní inspekce: Mgr. Martin Fiala
f) jeden len, kterým je len školské rady : Mgr. Irena Vrabcová
Rada m sta v souladu s ustanovením § 1 odst.(2) uvedené vyhlášky jmenuje tajemníkem
komise: Ing. Jana Trojana
( pro- 4, proti-0, zdržel se-0 )
228/17-07
Rada m sta schvaluje navýšení ceny po ízení propaga ních DVD, schválené radou m sta pod
usnesením . 193/14-07 o 25 650,- K na celkovou ástku 160 650,-K ( v etn DPH ).
( pro- 4, proti-0, zdržel se-0 )
229/17-07
Rada m sta schvaluje po ízení modulárního geografického informa ního systému MYSIS verze
8 za cenu 49 980,- K ( v etn DPH ) od f. Geodézie Krkonoše s.r.o., se sídlem Zákoutí 599,
Harrachov.
( pro- 4, proti-0, zdržel se-0 )
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Ve Špindlerov Mlýn 31.7.2007

