Městys Drnholec
Kostelní 368, Drnholec 691 83
Tel., fax: 519 519 210
E-mail: podatelna@obecdrnholec.cz
____________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS
z 12. zasedání rady Městyse Drnholec
konaného dne 23. 5. 2011 v budově Úřadu městyse Drnholec
Členové rady: Ivičič Jan, Bejdák Karel, Ing. Lambot Jan, Ing. Kocman Bronislav
Omluveni: RNDr. Kalandrová Jana
Hosté: 0
Zapisovatelka : Kaňkovská Anna
Schůze zahájena : 16. 05 hod.

Program:
1. Zahájení, program 12. zasedání rady
2. Schválení návrhu programu
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
4. Jmenování a určení platu ředitele Základní školy a mateřské školy Drnholec
a schválení podání žádosti o změnu v rejstříku škol
5. Stopková Drahomíra – schválení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2077/1
6. Směřičková Blanka - žádost o přidělení bytu
7. Schválení zakoupení laviček
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Starosta Jan Ivičič oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelkou jmenoval
Kaňkovskou Annu. Konstatoval, že zápis z předchozí rady byl ověřen, námitky k němu nebyly podány a je
vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti rady.
2. Schválení návrhu programu
Starosta přednesl návrh programu, vyzval členy rady k jeho doplnění, doplněn nebyl.
Usnesení 12/2
Rada městyse Drnholec schvaluje navržený program jednání rady.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění úkolů
Starosta přednesl zprávu o kontrole plnění úkolů.
Usnesení č.12/3
Rada bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů, všechny úkoly byly splněny.
4. Jmenování a určení platu ředitele Základní školy a mateřské školy Drnholec a schválení podání
žádosti o změnu v rejstříku škol
Starosta na základě usnesení konkursní komise předložil radě zápis o výsledku konkursního řízení, který má
pouze doporučující charakter, aby zřizovatel rozhodl o jmenování ředitele Základní školy a mateřské

-2Školy Drnholec. Jednání nebude přítomna místostarostka a členka rady RNDr. Kalandrová, která se uchází
o místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec.
V souladu s usnesením konkursní komise, nechal starosta nejdříve hlasovat o 1. vhodném uchazeči a to
Mgr. Jiřím Stašovi, aby byl tento jmenován ředitelem Základní školy a mateřské školy Drnholec:
Hlasování:
Pro: 1
Proti: 3
Zdržel se: 0
Následně rada hlasovala o tom, aby do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec byla
jmenována 2. vhodná uchazečka a to RNDr. Jana Kalandrová
Výsledek hlasování:
Pro: 3
Proti: 1
Zdržel se: 0|
Usnesení č 12/4
Rada městyse Drnholec v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
( obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění:
1. j m e n u j e paní RNDr. Janu Kalandrovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvkové organizace s účinností od 1. 7.
2011.
2. u r č u j e plat a jeho složky paní RNDr. Janě Kalandrové, ředitelce Základní školy a mateřské školy
Drnholec, okres Břeclav, příspěvkové organizace v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb. v platném znění,
platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 1 zápisu.
3. s c h v a l u j e podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o
řediteli školy
Hlasováno:
Pro: 3
Proti: 1
Zdržel se: 0
5. Stopková Drahomíra – schválení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 2077/1
Starosta seznámil radu s návrhem nájemní smlouvy
Usnesení č. 12/5
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, schválila nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městysem Drnholec, jako pronajímatelem a
Stopkovou Drahomírou, jako nájemcem na pozemek p. č. 1077/1 na dobu neurčitou.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Směřičková Blanka – žádost o přidělení bytu
Starosta seznámil s žádostí
Usnesení č. 12/6
Rada městyse Drnholec v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení)
v platném znění, schválila zařazení žádosti do seznamu uchazečů o byt
Hlasováno:
Pro: 4
Proti:. 0
Zdržel se: 0
7. Schválení zakoupení laviček
Starosta seznámil s nabídkami laviček
Usnesení č.12/7
Rada městyse Drnholec v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení) v platném
znění schvaluje zakoupit 4 ks laviček
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

-38. Různé
Starosta informoval o stavu podaných žádostí o dotaci na opravu kapličky na hřbitově a na víceúčelové
hřiště v areálu školy. K dotazu Ing. Kocmana ohledně opravy vozovky a chodníků na Stavební ulici uvedl,
že na další radě bude vybrán dodavatel. K dotazu p. Bejdáka ohledně fin. prostředků na opravu historické
radnice uvedl, že jsme zatím neobdrželi oficiální potvrzení.
9. Diskuse
Další již nebyla.
10. Z á v ě r
Dalších připomínek nebylo, zasedání skončilo v 16. 58 hodin.
V Drnholci 26. 5. 2011
Zapsala: Kaňkovská Anna
Zápis vyhotoven: 26. 5. 2011
RNDr. Kalandrová Jana
Místostarostka městyse Drnholec

I v i č i č Jan
Starosta městyse Drnholec

