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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 17. 5. 2018
č. 56/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni:

Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Radek Fryzelka, Martin Pitrun, Aleš Lysáček

Omluveni:
Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/56/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 16. 5. 2018 pana Aleše Lysáčka

Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
Rozšíření provozu MŠ Vlachovice
Stanovení předsedy a členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele ZŠ a MŠ
Vlachovice – doplnění člena
5. Žádost Linky bezpečí
6. XY– projekt výstavba autodílny

Návrh usnesení 1b/56/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Proběhla schůzka s hejtmanem Čunkem i vedoucím zásahu. Bylo starostovi sděleno, že by nejspíše
čistili poškozené území i v příštím roce. Nejspíše by již v tomto roce začali vracet užívání některé
pozemky soukromým vlastníkům, nebylo nám ale řečeno, v jakém stavu nám pozemky budou
vráceny a jestli budou bezpečné.
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Ad3) Rozšíření provozu MŠ Vlachovice
Uvažuje se nad rozšířením prostor pro MŠ Vlachovice. Budou zjištěny možnosti.
Ad4) Stanovení předsedy a členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele ZŠ Vlachovice –
doplnění člena
Návrh usnesení 4/56/2018
RO jmenuje do konkurzu na ředitele ZŠ Vlachovice za člena pedagogického pracovníka
příspěvkové organizace o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Předseda komise:

Ing. Martin Pitrun

(za zřizovatele)

Ostatní členové:

Jaroslav Číž

(za zřizovatele)

Mgr. Olga Vallová

(za krajský úřad)

Mgr. Oldřich Vávra

(odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo
školského zařízení)

Ing. Libor Kněžíček

(pedagogický pracovník příspěvkové
organizace)

PeadDr. Jiří Ševčík

(školní inspektor ČŠI)

Jaroslav Kašša

(člen školské rady)

Ad5) Žádost Linky bezpečí
Žádají o příspěvek ve výši 7500 Kč. Bude rozhodnuto, až bude známo více informací.
Ad6) XY – projekt výstavba autodílny
Návrh usnesení 6/56/2018
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RO svolá společnou schůzku za přítomnosti žadatele, jeho projektanta, zástupců vedení obce a
zástupců odborné veřejnosti.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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