Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 24/15
z jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek 23. července 2015
v 17:00 hodin v kanceláři starosty města

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Přítomni:
Hosté:

Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil,
Jitka Krátká - tajemník
Ing. Jaroslav Benda Ph.D., Ing. Petr Halm, Ing. Václav Stehlík – členové finančního
výboru, Ing. František Mrázek

Rada města projednala a bere na vědomí:
Problematika školství
-

informace členů finančního výboru a Ing. Mrázka o průběhu a výsledku kontroly příspěvkové
organizace ZŠ Velké Pavlovice
statutární zástupce ZŠ - podání informací o přípravách k zahájení nového školního roku, o
objednání firmy na zpracování účetnictví, o vypsaném výběrovém řízení na administrativní
pracovnici, o úvazcích s učiteli a přípravě rozvrhu vyučovacích hodin na školní rok 2015-2016,
informace o činnosti školní kuchyně a jídelny

K problematice školství byli dále přizváni v 19.00 hod. jako hosté členové zastupitelstva:
- informace o průběhu mimořádné situace v ZŠ a o dalších krocích k zajištění chodu školy, byl
respektován názor členů ZMě školy (Gymnázium a ZŠ) neslučovat, informace o schváleném vypsání
konkurzu na ředitele ZŠ, informace o finanční a obecné kontrole ZŠ, informace o vypsaném
výběrovém řízení Základní školou na administrativní pracovnici a o možnostech vytvořit pracovní
místo účetní pro všechny příspěvkové organizace města
- následovala diskuze o situaci ve školství a volbě školské rady
Různé a žádosti
-

diskuze o informačním systému ve městě, informace o přípravě informačního systému ve městě a
následná úhrada podnikatelem příslušných směrových šipek nového informačního systému

Rada města schvaluje:

-

provedení finanční kontroly příspěvkové organizace ZŠ Velké Pavlovice za rok 2013
v souvislosti s mimořádnou situací v ZŠ Velké Pavlovice a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm.b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a v souladu s § 166 odst.2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění:
1. vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Velké Pavlovice
s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2015
2. pověřuje starostu:

-

požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena
konkursní komise
požádat ředitele ZŠ, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do
konkursní komise a doložil zřizovateli zápisem o volbě
požádat ředitele jiné školy (odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení) jako člena
konkursní komise
provedení rozpočtového opatření č. 5/2015 v souvislosti s přijatou dotací pro Gymnázium
navýšení příspěvku pro Gymnázium v souvislosti s účelovou dotací s názvem „Morálka očima dětí 21.
století“, celkový rozpočet na projekt činí 95.000,- Kč, dotace 67.500,- Kč, navýšení příspěvku o
27.500,- Kč - RMě doporučuje ZMě navýšení příspěvku odsouhlasit
dodatek č. 3 ke smlouvě se spol. Daka Stav s.r.o. na vybudování stavby „Novostavba dvorního křídla
ET“
prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok na byt č. 1 v BD ul. B. Němcové 126/25
prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok na byt v BD ul. Trávníky 445/8
prodloužení nájemní smlouvy do konce roku 2015 na byt v BD ul. Bří Mrštíků 885/2
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v BD Bří Mrštíků 885/2 k 31. 7. 2015
provizorní umístění směrových šipek na sloupy VO k nově otevřené zmrzlině na stánku u sýpky,
označit přesně na které sloupy

