Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Kvalifikované valné hromady
Školské právnické osoby č. 3 /2018
konané dne 4. 12. 2018 od 17.00 hod v CSS DSO Tišnovsko
1) Zahájení – technické záležitosti (schválení programu jednání, schválení zapisovatelky a
ověřovatele zápisu, zahájení).
Předseda Kvalifikované valné hromady DSO p. Radomír Pavlíček zahájil třetí jednání Kvalifikované
valné hromady svazku DSO Tišnovsko přivítáním členů i hostů jednání. K navrženému programu
jednání nemá žádný z členů KVH připomínky.
Přítomní: viz prezenční listina – zasedání KHV je usnášeníschopné.
Jmenovitě:
Radomír Pavlíček
Ing. Zdeněk Hvízdal
Ing. Milan Huták
Prof.Ing. Tomáš Urban, PhD.
Květoslav Tesař
Luděk Novotný
Dále přítomni: PhDr. Miriam Jedličková, manažerka svazku
Ing. Václav Šuta, místostarosta obce Bukovice
p. Vejrosta – starosta obce Všechovice
p.Jenčík – místostarosta obce Všechovice
Ing. Jiří Mráz – starosta obce Skalička
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – technické záležitosti
Změna zřizovací listiny - účinnost
Ukončení konkurzního řízení na místo ředitele MŠ VENKOV
Jmenování ředitelky MŠ VENKOV
Financování zaměstnanců MŠ VENKOV před 1.9.2019
Informace o stavbě (dětské hřiště)
Pořízení techniky pro interaktivní výuku
Různé – diskuse, připomínky
Závěr
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Předseda KVH DSO Tišnovsko za ověřovatele navrhl p. Ing. Milana Hutáka, zapisovatelku jednání p.
Miriam Jedličkovou.
Návrh usnesení 3/2018/ 1 :
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko schvaluje navržený program jednání a za ověřovatele
zápisu jednání KVH č. 3/2018 schvaluje Ing. Milana Hutáka. Zapisovatelkou stanovuje paní Miriam
Jedličkovou.
Hlasování č. 1: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
(přítomno 6)
Usnesení bylo přijato

2) Změna zřizovací listiny – účinnost
Manažerka svazku p. Jedličková přítomné informovala o důvodech provedení změny data nabití
účinnosti zřizovací listiny školské právnické osoby se samostatnou právní subjektivitou s názvem:
Svazková mateřská škola VENKOV (příloha č. 2 zápisu). Členská schůze schválila 25. 5. 2018 zřizovací
listinou tuto ŠPO, s účinností od 1. 9. 2018. Dle doporučení Mgr. Jonášové z odboru školství
Jihomoravského kraje (existence ředitele MŠ před registraci ŠPO do rejstříku škol a škol. zařízení na
MŠMT a JMK) a současně nutnosti zajistit řádný chod školky před její otevřením ( 1.9.2019) je
potřebné změnit datum účinnosti zřízení školské právnické osoby členskou schůzi DSO Tišnovsko
s datem od 1. 8. 2019.
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrh usnesení.
Návrh usnesení 3/2018/2:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko doporučuje členské schůzi DSO Tišnovsko změnit
účinnost zřízení školské právnické osoby se samostatnou právní subjektivitou s názvem Svazková
mateřská škola VENKOV, s datem od 1. 8. 2019.
Hlasování č. 2: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

(přítomno 6)

Usnesení bylo přijato

3) Ukončení konkurzního řízení na místo ředitele MŠ VENKOV
Ing. Milan Huták, předseda konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele Svazkové MŠ
VENKOV seznámil přítomné s průběhem uskutečněného konkurzu. Uvedl, že konkurzní komise se ve
složení: Ing. Milan Huták (předseda, člen za zřizovatele), Radomír Pavlíček (člen určený za
zřizovatele), Mgr. Bc. Růžena Jonášová ( členka určena ředitelem odboru školství JMK), Mgr. Hana
Svánovská (zástupce z řad pedagogů) a PhDr. Irena Borkovcová ( zástupce z ČŠI) – posoudila dne
5.11.2018 na svém 1. jednání 4 přihlášky. U dvou z nich bylo požádáno o doložení dokumentace
k dalšímu jednání. Druhé jednání konkurzní komise proběhlo dne 27.11.2018. Na základě posouzení
přihlášek, výsledků řízených rozhovorů, dosavadních pracovních výsledků uchazečů zejména v oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy se komise hlasováním přítomných členů (namísto p. Pavlíčka se
komise účastnil náhradník za zřizovatele p. Luděk Novotný) – usnesla, že pro výkon činnosti ředitele
byly vybrané jako vhodné 3 uchazečky ( viz. příloha č. 2 zápisu).
Ing. Huták zdůraznil, že výsledné pořadí účastníků určené konkursní komisí má pro zřizovatele
doporučující charakter (§ 5 odst. 6 vyhlášky č. 54/2005 Sb.).
Následně KVH projednala výsledek konkursu a jmenovala vhodného uchazeče – viz usnesení.
K průběhu konkurzu se vyjádřili i přítomní členové komise, Ing.Huták, p. Pavlíček a p. Novotný.
Návrh usnesení 3/2018/3:
Kvalifikovaná valná hromada ŠPO DSO Tišnovsko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.b)
zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustavením § 166
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odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzděláváním ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č.262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a) b e r e n a v ě d o m í zápis z 2.jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitelky Svazkové mateřské školy VENKOV, školské právnické osoby ze dne
27.11.2018 ( příloha č. 2 zápisu);
b) j m e n u j e s účinností od 1.8.2019 Mgr. Barboru Packovou, nar. 31.1.1979, bytem Unín 62, 679
24 Unín u Tišnova, na pracovní místo ředitelky Svazkové mateřské školy VENKOV, školské
právnické osoby, návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 3 zápisu;
c) s c h v al u j e podání žádosti o zápis v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školskou právnickou osobu Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko, jejich činnost vykonává Svazková
mateřská škola VENKOV, která se týká zápisu údajů o nové ředitelce školské právnické osoby Mg.
Barboře Packové, která je současně statutárním orgánem školské právnické osoby.;
d) u k l á d á předsedovi Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko, podat výše uvedenou žádost
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství / MŠMT.
Hlasování č. 3: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

(přítomno 6)

Usnesení bylo přijato

4) Jmenování ředitelky MŠ VENKOV
Jmenovací dekret ředitelky Mgr. Packové Barbory- viz. příloha č. 3 zápisu. Tento bol byl projednán
jako součást předchozího bodu č. 3.

5) Financování zaměstnanců MŠ VENKOV před 1.9.2019
Předseda KVH seznámil přítomné s problematikou financování zaměstnanců MŠ a návrhem řešení.
Protože bude nutno zajistit finanční zdroje na odměnu pro ředitelku MŠ a další zaměstnance před
1.9.2019, předseda navrhl toto řešení:
1) předpokládaná částka na zajištění financování ve výši 240 000,- Kč celkem;
2) každá obec se na této částce bude podílet stejnou mírou, tzn. částkou ve výši cca. 40 000,- Kč.
Manažerka svazku zajistí rozeslání smluv o mimořádném neinvestičním příspěvku mezi obcí a
svazkem Tišnovsko na jednotlivé obce SŠS tak, aby je mohli schválit ve svých zastupitelstvech obcí.
Návrh usnesení 3/2018/4:
Kvalifikovaná valná hromada DSO Tišnovsko bere na vědomí nutnost zajistit předfinancování
zaměstnanců MŠ VENKOV před začátkem škol. roku 2019/2020 a souhlasí s návrhem projednat
částku ve výši 40 000,- Kč / obec SŠS, na svém jednání zastupitelstva obce.
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6) Informace o stavbě ( dětské hřiště)
Předseda KVH podal přítomným informace o postupu stavby svazkové školy. Uvedl, že v současné
době probíhají práce na vnitřních instalacích, také byly zahájeny venkovní terénní úpravy a opěrné
zdi. Stavební práce budou nyní probíhat ve vnitřních prostorech. Realizace se značně pohnula, práce
probíhají dle projektové dokumentace a schváleného harmonogramu.
Oslovil přítomné s nabídkou osobní návštěvy školky po ukončení příštího jednání KVH v Železném.
Přítomní souhlasili.
Pan Pavlíček dále přítomným sdělil, že aktuálně proběhlo výběrové řízení na úpravu místní
komunikace vedenou ke školce. Tyto finance tak i zajištění výstavby dětského hřiště u MŠ budou
realizovány v režii obce Železné s možností získání finanční podpory z rozpočtu JMK a MMR 2019.
7) Pořízení techniky pro interaktivní výuku
Předseda KVH p.Pavlíček informoval o záměru pořízení výpočetní techniky pro realizaci interaktivní
výuky v MŠ VENKOV. O záměru bude diskutovat s vedením firmy VITAR (spolufinancování firmou) a
následně bude vše projednáno KVH ŠPO.
8) Různé – diskuse, připomínky
Hosté KVH starosta a místostarosta obce Všechovice, která má zájem o přistoupení do svazku DSO na
nejbližší členské schůzi DSO, přednesli přítomným svůj problém ohledem vybudování MŠ v jejich
obci. Bývalé zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovicemateřská škola“, kterou za obec podal Ing. Jaroslav Hindra prostřednictvím MAS Brána Vysočiny, z.s.
z výzvy IROP č.88. Proběhla diskuse o zájmu zapojení do projektu svazkové školky MŠ VENKOV a
současně naplnění kapacit ve svazkovém školství.
9) Závěr
Jednání Kvalifikované valné hromady DSO Tišnovsko ukončil předseda p. Radomír Pavlíček v 18.35
hod.

Radomír Pavlíček
Předseda KVH DSO Tišnovsko
Zápis ověřil:

Ing. Milan Huták
člen KVH DSO Tišnovsko

Zapsala: PhDr. Miriam Jedličková
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