Zápis č. 15/2015
Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 4. 8. 2015
Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. I. Matějková,
Mgr. V. Musil, R. Svoboda, Ing. M. Stříbrný, J. Gártová, DiS
Hosté: Radim Vaculovič
Ověřovatelé: D. Lacina, Ing. P. Kotík

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Mateřská škola Hlásná Třebaň – řešení pochybení ředitelky školy
Smlouva o pronájmu parkovacích míst – Školy Hlásek
Rozpočtové opatření č. 2
Prodloužení pracovní smlouvy M. Autrata
Různé

ad 1) Starosta obce zahájil jednání a vyzval Mgr. Ivu Matějkovou, aby seznámila zastupitele
s návrhem školského výboru k řešení situace v mateřské škole .
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou školského výboru, ve kterém výbor vytýká ředitelce
paní Čelechovské postup při řešení pracovněprávních vztahů a neprofesionalitu v jednání se
dotčenými stranami. Školský výbor v závěru zprávy navrhl odvolání ředitelky z funkce.
Hlasování proběhlo za účasti 8 zastupitelů (Mgr. Matějková se z osobních důvodů musela
omluvit z jednání zastupitelstva) Výsledek hlasování: Pro odvolání: 4, Proti odvolání: 2,
zdrželi se: 2. Paní ředitelka Čelechovská zatím nebude odvolána z fuknce ředitele MŠ.
Výsledek nebyl jednoznačný, nevyslovila se pro variantu nadpoloviční většina přítomných.
Starosta v této záležitosti rozhodl o svolání výjimečného zasedání na pondělí 10.8.2015 v 19
hod.
ad 2) Místostarostka informovala zastupitele o úpravách smlouvy o pronájmu parkovacích
míst škole Hlásek, které byly zapracovány advokátní kanceláří Mgr. Lásky na základě
požadavků obce. S úpravami byl seznámen i zástupce školy pan Vaculovič, který ovšem
k některým změnám má výhrady. Za jeho přítomnosti byla domluvena shoda v úpravách, což
bude zapracováno do příštího zasedání.
ad 3) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 2. Došlo k přesunu prostředků
v rámci úprav rozpočtu výstavby kanalizace a ČOV.
ad 4) Starosta informoval zastupitele o skončení pracovní smlouvy pana Martina Autraty,
která byla dle smlouvy v MŠ na dobu určitou. Zastupitelstvo se shodlo na prodloužení
smlouvy a uzavření této na dobu neurčitou.
ad 5) Různé

-

-

Starosta informoval o nutnosti proškolení personálu obsluhy ČOV a navrhl nechat
proškolit pana Autratu. Dále informoval zastupitele o podpisu smlouvy se
zodpovědnou osobou panem Ing. Vlčkem z Aquaconsultu.
Starosta informoval zastupitele o návrhu společnosti ČEZ odkoupit pozemek pod
trafostanicí v ulici Ječná. Zastupitelé s odprodejem nesouhlasí.
Zastupitelé projednávali požadavky na připravované zadání podmínek výběrového
řízení na dodávku služeb svozu a třídění odpadu v obci.
Starosta informoval zastupitele, že nechá zpracovat rozpočet na úpravu ulice Na
Paloučku dle posledního schváleného projektu.
Příští jednání zastupitelstva se uskuteční 18. 8. 2015 od 19 hod.

Usnesení Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň ze dne 4. 8. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2
2. Prodloužení pracovní smlouvy s panem Martinem Autratou.
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Návrh školského výboru na odvolání paní Čelechovské z funkce ředitelky Mateřské školy
Hlásná Třebaň.
2. Odprodej pozemku pod trafostanicí v Ječné ulici společnosti ČEZ.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Připomínky a doplnění ke smlouvě o pronájmu parkovacích míst pro školy Hlásek.
2. Informaci starosty o nutnosti zaškolení personálu na obsluhu ČOV a uzavření smlouvy
s panem Ing.Vlčkem o zastřešení provozu čistírny a kanalizace.
3. Informaci o připravovaném zadání pro výběr dodavatele služeb sběru, svozu a třídění
odpadu.
4. Informaci starosty o zadání poptávky na zpracování rozpočtu na dokončení povrchu
v ulici Na Paloučku.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Janě Šváchové doplnit a upravit připomínkované body smlouvy o pronájmu parkovacích
míst pro školy Hlásek a připravit smlouvu k podpisu. T.: 18. 8. 2015
2. Starostovi obce uzavřít následnou pracovní smlouvu s Martinem Autratou.
T.: do 10. 8. 2015
Dále trvají úkoly:
09/01/2015 Místostarostce J. Šváchové (Gartové), DiS, připravit k revizi obecní vyhlášky.
06/02/2015 Vedení obce znovu prověřit platbu penále ve výši 26 900 Kč, která byla vyměřena
obci na základě zjištění méně závažného porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací ze
státního rozpočtu na pečovatelskou službu v letech 2010–2012, zda jej nebude nutné zaplatit
dílčími splátkami
02/12/2015 Vedení obce zajistit výměnu víka kontejneru na plasty na Rovinech
04/12/2015 Mgr. Matějkové připravit návrhy kritérií hodnocení ředitelky MŠ a MŠ jako
takové a připravit jednání s ředitelkou MŠ v září 2015
10/13/2015 J. Špáchové (Gartové), DiS. zajistit zveřejnění složení výboru stavebního
a finančního a kontrolního na webových stránkách obce
05/12/2015 Stavebnímu výboru připravit výzvu ke zjištění zájmu o kanalizační přípojky
případné výstavby kanalizace na Rovinech

Zapsala: J. Gártová, DiS

………...………………………
Ing. Vnislav Konvalinka, starosta

Ověřili:
…………………………………
David Lacina

…………………………………..
Ing. Pavel Kotík

