VÝPIS USNESENÍ
ze 7. mimořádné schůze rady města, která se konala dne 23. března 2017
od 14:30 hodin do 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket
Přítomni:

Ing. Zdeněk Bednář – starosta
Mgr. Petr Zahradníček – místostarosta
Jan Zapf, dipl. um. – člen rady města
Lubomír Stehlík – člen rady města
Radek Hejna – člen rady města

Omluven:

-

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

24. března 2017

Schválení programu 7. schůze rady města dne 23. března 2017

1.

Rada města Loket
usnesením č. R171/7/2017
projednala a
schválila
program 7. schůze rady města dne 23. března 2017 takto:
Zahájení
1. Schválení programu 7. schůze rady města dne 23. března 2017
2. Jmenování ředitelky Základní školy Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace,
T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 70984221
3. Různé
Závěr
2.
Jmenování ředitelky Základní školy Loket, okres Sokolov, příspěvková organizace,
T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 70984221
Rada města Loket
usnesením č. R172/7/2017
jako orgán města příslušný podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2008 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 33 odst. 3 písm. e) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
na základě konkursního řízení ze dne 21. 3. 2017
paní Mgr. Evu Grosmanovou, **********,
do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov, příspěvková
_______________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.

Výpis usnesení ze 7. schůze RM dne 23. 3. 2017

organizace, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket, IČ: 70984221
s účinností od 1. 8. 2017 a
pověřuje
starostu města podpisem a předáním jmenování do funkce

V Lokti dne ____________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta

____________________
Mgr. Petr Zahradníček
místostarosta

_______________________________________________________________________________
********** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován. Tento údaj je v souladu s ustanoveními
§ 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadu Loket.
Strana 2 (celkem 2)

