Město
VELKÉ PAVLOVICE
Výpis č. 26/15
jednání Rady města Velké Pavlovice, které se konalo v úterý 25. srpna 2015
v 7:00 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: Ing. Pavel Procházka, Petr Hasil, Ing. Dušan Bedřich, Ing. Roman Halm, Josef Dostoupil,
Jitka Krátká - tajemník

Rada města projednala a bere na vědomí:
Z činnosti MěÚ
-

-

-

informace o investiční akci – „Zateplení Gymnázia a sportovní haly“, dokončovací práce, v pátek
kolaudace
Služby města – opravy chodníků kolem škol
problém sedání podkladu hřiště u školy a s tím spojeného vadného umělého povrchu
informace o nominaci členů konkurzní komise ke konkurznímu řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace v souladu s § 102 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisí a v souladu s usnesením rady města č. 24/15 ze dne 23.7.2015
změny č. 1 územního plánu, projednání jednotlivé navržených změn, o které požádali občané a
podnikatelské firmy, dále projednání změn, které je, dle stávající skutečnosti, nutné promítnout do
ÚPD (na základě konzultace s pracovníky SÚ), následně budou změny konzultovány s pořizovatelem
ÚPD - MěÚ Hustopeče, odbor regionálního rozvoje
návrh vybírat poplatky za parkování automobilu na veřejném prostranství
rozpočtové opatření č. 6/2015 v souvislosti s přijatými dotacemi z Úřadu práce na VPP a z Jm kraje
na oplocení dětského hřiště
informace o plnění rozpočtu a informace o návrhu rozpočtu na rok 2016
termín příštího zasedání ZMě – 24.9.2015 v 18.00hod.

Různé a žádosti
-

informace o přípravě slavnosti Vinobraní 2015

Rada města schvaluje:
-

-

-

zajištění objednávky na posouzení umělého povrchu hřiště u školy odborníkem, včetně návrhu
variant na jeho opravy
jmenování konkurzní komise k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav ve složení:
- člen určený zřizovatelem – předseda – starosta města
Ing. Pavel Procházka
- člen určený zřizovatelem – místostarosta
Petr Hasil
- člen určený ředitelkou krajského úřadu
Mgr. Eva Meluzínová
- odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
Mgr Miroslav Strouhal
- pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
Mgr. Miroslava Kosíková
- školní inspektor České školní inspekce
Mgr.Ladislava Hodonská
- člen školské rady
Lubomír Zborovský
pověření paní Jitky Krátké funkcí tajemníka komise, tajemník není členem konkurzní komise
na základě žádostí určuje jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkurzní
komise: Ing. Ladislav Hádlík, Ing. Dušan Bedřich, Jiří Otřel
datum konání prvního jednání konkurzní komise k posouzení přihlášek na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy - úterý 15.9.2015 v 10.00 hod. na MěÚ.
cenovou nabídku na zpracování změny č. 1 územního plánu, celkem 44 změn (bude částečně
uhrazeno subjekty požadujícími změnu ÚPD)
vypracování územní studie na zastavitelnou plochu Z28 Ov (vedle MŠ), změnou ÚPD – plocha
smíšená obytná
na základě zmocnění ZMě - provedení rozpočtového opatření 6/2015 v souvislosti s přijatými
dotacemi
komisi pro kontroly v příspěvkových organizacích ve složení Ing. František Mrázek, Ing. Dušan
Bedřich, Ing. Roman Halm a jeden zástupce z finančního a jeden z kontrolního výboru, bude
dohodnuto s předsedy jednotlivých výborů, zástupce nemusí být vždy stejný
podání žádosti do rejstříku škol o provedení změny emailové adresy MŠ Velké Pavlovice, V Sadech
48, příspěvkové organizace z technických důvodů z původní adresy ms.velkepavlovice@quick.cz
na novou adresu ms@velke-pavlovice.cz

