Zápis z 27. jednání rady Svazku měst a obcí Rakovnicka,
která se konala ve čtvrtek 24. 11. 2005 od 19,00 hod. v Rekreačním středisku
Chvojkovský mlýn, Podbořánky
Přítomni členové rady Svazku:
Ing. Zdeněk Nejdl, Ing. František Staněk, Mgr. Miroslav Truxa, Mgr. Tomáš Valer, Eva
Janotová, Ing. Josef Bumba, Ing. Luboš Hejda, Ing. Petr Sunkovský, Jakub Kleindienst
Kontrolní komise:
Jan Švácha
Kancelář svazku:
Radomír Dvořák
Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení pracovní činnosti zaměstnanců kanceláře svazku
Jednání rady zahájil a řídil předseda svazku Ing. Zdeněk Nejdl
Zapisovatelem byl předsedou svazku ustanoven Radomír Dvořák, kancelář svazku.
1. Zahájení
Jednání rady bylo mimořádně zařazeno za jednání 7. sněmu. Kontrola zápisu 26. rady a
úkolů uložených na předchozích jednáních rady bude provedena na 28. radě svazku
(leden 2006).
2. Hodnocení pracovní činnosti zaměstnanců kanceláře svazku
V souvislosti s představenou činností kanceláře svazku na jednání 7. sněmu svazku
navrhuje předseda udělení odměn zaměstnancům kanceláře za mimořádné plnění úkolů
uložených nad rámec pracovní náplně:
Radomír Dvořák – mapování potenciálu cestovního ruchu
Roman Hartl – zpracování databáze potenciálu cestovního ruchu
Rozprava členů rady:
- bez připomínek
Na základě tohoto usnesení rady svazku vydá předseda pokyn k vyplacení finančních
odměny ve výši navržené předsedou svazku s platem za listopad vyplaceným
v prosincovém výplatním termínu.
Usnesení č. 246/05
Rada po projednání:
schvaluje:
- udělení finanční odměny zaměstnancům kanceláře Svazku měst a obcí
Rakovnicka:
Radomír Dvořák - mapování potenciálu cestovního ruchu
Roman Hartl – zpracování databáze potenciálu cestovního ruchu
pověřuje:
- předsedu
předat účetní
pokyn k vyplacení schválených finančních odměn
v navržené výši současně se smluvními platy zaměstnanců za měsíc listopad
2005 v prosincovém výplatním termínu
(Přijato všemi hlasy).
Jednání rady ukončil v 19,00 hod. předseda svazku.
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Termín 28. rady navrhne kancelář svazku (leden 2006)
Rakovník dne 24. 11. 2005

Zapsal: Radomír Dvořák

Ing. Zdeněk Nejdl
předseda Svazku

Ing. Josef Bumba
místopředseda Svazku

Přílohy zápisu:
Prezenční listina 7. sněmu (uložena u zápisu z jednání sněmu)
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