Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Kvalifikované valné hromady
Školské právnické osoby č. 1 /2018
konané dne 5. 9. 2018 od 16.00 hod na OÚ Železné
Zahájení:
Jednání KHV ŠPO DSO Tišnovsko zahájila manažerka svazku DSO Tišnovsko, PhDr. Miriam Jedličková v
16:00 hodin.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání KHV je usnášeníschopné.
Jmenovitě:
Radomír Pavlíček
Ing. Vratislav Pokorný
Milan Huták
Zdeněk Smolík
František Pospíšil
Luděk Novotný
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku
Navržený program jednání:
1. Zahájení – technické záležitosti
2. Volba předsedy kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko(KHV)
3. Volba místopředsedy KVH DSO Tišnovsko
4. Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele SMŠ Venkov
5. Volba předsedu a dalších členů konkursní komise
6. Prohlídka staveniště svazkové MŠ
7. Různé- diskuze, připomínky
8. Závěr
_________________________________________________________________________________
1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a
ověřovatelů zápisu zahájení).
Manažerka svazku PhDr. Miriam Jedličková zahájila jednání Kvalifikované valné hromady svazku DSO
Tišnovsko přivítáním členů i hostů jednání. K navrženému programu jednání nemá žádný z členů KVH
připomínky.
Manažerka DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhla: Zdenka Smolíka, Luďka Novotného
zapisovatelku navrhla: Miriam Jedličkovou
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Návrh usnesení 1/2018/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 1/2018 schvaluje pana Z. Smolíka a p. L. Novotného. Zapisovatelkou
stanovuje paní Miriam Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato

2) Volba předsedy kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko (KVH)
Dle Stanov DSO Tišnovsko čl. XVIII, bod č.1. Kvalifikovaná valná hromada svazku je složena po jednom
zástupci obcí zapojených do společného školského systému. Počet členů Kvalifikované valné hromady
se snižuje nebo zvyšuje přistoupením nebo odstoupením příslušné obce do systému společného
školského systému. Ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu.
Společný školský systém tvoří aktuálně obce: Železné, Rohozec, Šerkovice, Unín, Bukovice, Hluboké
Dvory a jejich představitelé (starostové) přítomní na toto jednání.
Manažerka p. Jedličková vyzvala přítomné k podávání návrhů na pozici předsedy kvalifikované valné
hromady ŠPO DSO Tišnovsko. Následně byl na místo předsedy nominován p. Radomír Pavlíček, který
nominaci přijal.
Další návrhy nebyly, proto bylo přistoupeno k volbě do výše uvedené funkce formou aklamací. PRO
bylo 5 hlasů, 1 se zdržel.
Návrh usnesení 1/2018/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko volí pana Radomíra Pavlíčka do funkce předsedy
kvalifikované valné hromady ŠPO DSO Tišnovsko.
Hlasování č. 2: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 1
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato

3) Volba místopředsedy kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko (KVH)
Manažerka p. Jedličková vyzvala dále přítomné k podávání návrhů na pozici místopředsedy
kvalifikované valné hromady ŠPO DSO. Pan L. Novotný podal návrh do funkce místopředsedy pana
Milana Hutáka, který nominaci přijal.
Další návrhy nebyly, proto bylo přistoupeno k další volbě formou aklamací. PRO bylo 5 hlasů, 1 se
zdržel.
Návrh usnesení 1/2018/3:
Kvalifikovaná valná hromada ŠPO DSO Tišnovsko volí pana Milana Hutáka do funkce
místopředsedy kvalifikované valné hromady školské právnické osoby DSO Tišnovsko.
Hlasování č. 3: pro: 5 proti: 0
zdržel se: 1
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato

4) Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele SMŠ Venkov
Manažerka CSS p. Jedličková informovala přítomné členy KVH, že dle Metodického pokynu č. 1/08
odboru školství KrÚ JMK k postupu pro předkládání žádostí ve věci rejstříku škol a školských zařízení
je podmínkou zápisu školského zařízení do rejstříku škol doložení dokladu o jmenování ředitele školy
a dokladů osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy ( písm. h).Žádost o zápis
do rejstříku škol. zařízení pro svazkovou MŠ Venkov je proto nutné přerušit a v nejkratší době
realizovat výběrové řízení na ředitele/ředitelku naší svazkové MŠ.
Dle Metodického pokynu č.1/12 vedoucí odboru školství KrÚ JMK a aplikace vyhlášky č.54/2005 Sb. o
náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v podmínkách obce jako zřizovatele škol a
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školských zařízení, ředitele jmenuje na pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného
konkursního řízení.
Dle Stanov DSO Tišnovsko čl.XVIII, bod č. 14, zařizuje Kvalifikovaná valná hromada prostřednictvím
konkursní komise vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele školy / škol. zařízení.
Kvalifikovaná valná hromada školské právnické osoby DSO Tišnovsko tímto zahajuje vyhlášení
konkursního řízení dle předloženého inzerátu (příloha č. 1 zápisu) a v kontextu s platnou právní
úpravou vyhlašuje konkurs.
V této věci přijímá tyto usnesení:
Návrh usnesení 1/2018/4:
Kvalifikovaná valná hromada školské právnické osoby DSO Tišnovsko v souladu s ustanovením §
102 odst.2, písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a 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,
1. v y h l a š u j e konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školské
právnické osoby Svazkové mateřské školy VENKOV
2. p o v ě ř u j e předsedu Kvalifikované valné hromady:
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena
konkursní komise,
- požádat ředitele/ředitelku Základní školy/Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs)
o souhlas se svým jmenování za člena konkursní komise,
3. s ch v a l u j e zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č.1 zápisu, v Tišnovských novinách,
v informačním měsíčníku regionů Tišnovsko a Kuřimsko, www.dsotisnovsko, www.jmskoly.cz, a na
úředních deskách obcí Železné, Unín, Bukovice, Rohozec, Hluboké Dvory a Šerkovice.
Hlasování č. 4 : pro: 6 proti:

0

zdržel se: 0

(přítomno 6)

Usnesení bylo přijato.

5) Volba předsedu a dalších členů konkursní komise
Dle Metodického pokynu č.1/12 vedoucí odboru školství KrÚ JMK, čl. II, bod č.1 předsedu a další
členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na pracovní místo ředitele jmenuje
zřizovatel nejpozději do 30 dní před konáním konkursního řízení.
Přítomní po krátké diskusi jmenuji předsedu konkursní komise p. Radomíra Pavlíčka a dalšího člena
konkursní komise za zřizovatele DSO Tišnovsko pana M. Hutáka ( místopředsedu KVH DSO ).
Do funkce tajemníka komise volí p. Miriam Jedličkovou.
Návrh usnesení 1/2018/5:
Kvalifikovaná valná hromada školské právnické osoby DSO Tišnovsko v souladu s vyhláškou
č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v podmínkách obce jako
zřizovatele škol a školských zařízení jmenuje pana Radomíra Pavlíčka předsedou konkursní komise
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školské právnické osoby
Svazkové mateřské školy VENKOV. Dalším členem konkursní komise za KVH DSO Tišnovsko
jmenuje pana Milana Hutáka.
Hlasování č. 5 : pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato.
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Návrh usnesení 1/2018/6:
Kvalifikovaná valná hromada školské právnické osoby DSO Tišnovsko v souladu s vyhláškou
č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v podmínkách obce jako
zřizovatele škol a školských zařízení, jmenuje PhDr. Miriam Jedličkovou do funkce tajemníka
komise konkursního řízení, na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky školské právnické
osoby Svazkové mateřské školy VENKOV.
Hlasování č. 6 : pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato.

6) Prohlídka staveniště svazkové MŠ
Přítomní členové KVH se odebrali k prohlídce staveniště a realizace projektu „Svazková MŠ VENKOV
Železné“.
Stavbou stávajícího staveniště a informací o výstavbě a technickém stavu objektu podal předseda
KVH – p. Pavlíček.
V místě stavby byla již provedena výstavba přízemí a do 20.9.2018 bude dokončena zděná stavba.
Předseda uvedl, že dle harmonogramu projektu bude stavba do konce listopadu 2018 zastřešená a
před zimou připravena na práci na vnitřních prostorech. Z této prohlídky byla pořízena
fotodokumentace.
7) Různé – diskuze, připomínky
1. Zařízení a vybavení MŠ – manažerka svazku předložila přítomným návrh na interiérové a
multimediální vybavení MŠ. Dle orientačního průzkumu trhu a informací firmy Benjamin, s.r.o., kteří
se podíleli na vypracování předběžného rozpočtu vybavení MŠ je celková hodnota nábytku ve dvou
hernách, 2 ložnicích, ředitelny, sborovny, šaten a koupelen cca. 1 mil. Kč. Multimediální vybavení tříd
a zaměstnanců školky představuje dalších cca. 500 000,- Kč. Vybavení školních heren didaktickými
pomůckami, hračkami a venkovní úpravy včetně dětského hřiště představuje dalších 500 000,- Kč.
Celkem je tedy nutné počítat s dalšími výdaji na dovybavení MŠ v celkové hodnotě 2 mil. Kč.
Předseda KVH dále informuje, že MŠ je financována ze 3 zdrojů : dotace ( MŠMT), společný školský
systém ( zapojené obce) a firma Vitar.
Návrh usnesení:
Kvalifikovaná valná hromada ŠPO DSO bere na vědomí informace o kalkulaci na vybavení a zařízení
svazkové MŠ VENKOV.
2. Starosta obce Bukovice – dotaz na zajištění dopravního spojení pro děti MŠ.
Na toto téma proběhla konstruktivní debata, výsledkem které je domluva členů KVH na přípravě
ankety pro rodiče v jednotlivých obcích zapojených do SŠS. Cílem ankety je zjistit samotný zájem
rodičů o umísťování jejich dětí do MŠ a následně způsob zajištění přepravy dětí (individuálně vlastním
autem, nebo autobusem). V případě velkého zájmu o dopravu, bude KVH řešit možnosti zajištění
„školního autobusu“ na společné trase.
Anketu připraví a představitelům obcí rozešle p. Jedličková v součinnosti s p. Pavlíčkem co
v nejkratším čase. Projednání výsledků proběhne na dalším jednání KVH, tj. září – listopad 2018.
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3. Místopředseda KVH podal dotaz na zápis dětí do MŠ. Vzhledem k ukončení výstavby do července
2019 se předpokládá řádné vyhlášení zápisu dětí do MŠ – provede nová ředitelka v průběhu jara
2019.
8. Závěr
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 18.00
hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
Zápis ověřili:

Luděk Novotný
člen KVH DSO Tišnovsko

Zdeněk Smolík
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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