
Výpis usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Radostice ze dne 04. 04. 2018 

Přítomno: 8 členů – Ing. Jaroslav Kadlčík, Jaroslav Dvořák, Lenka Chrástová,  
Libor Švestka, Ing. Michael Ondrášek, Jiří Nešpůrek, Jindřich Martinec, Mgr. Václav Káňa 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/1 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování:    
Pro   8   

Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/2 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu paní Lenku Chrástovou a 
pana Jiřího Nešpůrka.  
Výsledek hlasování:    
Pro  8  

Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/3 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Michaela Ondráška a 
pana Libora Švestku.  
Výsledek hlasování:    
Pro   8   

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/4 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program dnešního veřejného zasedání doplněný 
o body: 
9. Vyhlášení konkurzního řízení v souvislosti se skončením šestiletého období výkonu 
práce ředitelky Základní a Mateřské školy Radostice, podle ustanovení § 166 odst. 3, 
školského zákona. Příloha č. 1 
Výsledek hlasování:   
Pro    8  

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/5 

Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí kontrolu usnesení z VZ ze dne 14. 03. 
2018. 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/6 

Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí činnost zastupitelstva od posledního 
veřejného zasedání.   



Návrh usnesení č. 2018/2/7 
   Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci    
   rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Radostice v rámci programu „EFEKT 2018“,   
   jmenovitě fy. HALUMIA lighting s.r.o., IČ:06908861 s nabídkovou cenou 1 078 929,00 
 Kč.     
   Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. 

Příloha č. 2 
Výsledek hlasování:   
Pro    5   
Proti   1 (Chrástová) 
Zdrželi se  2 (Káňa, Švestka) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/8 
   Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje stavebně technický dozor pro realizaci stavby   
   „Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV“, I. etapa - v obci Radostice pana 
 Květoslava Dvořáka. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výkonu dozoru. 

Příloha č. 3 
Výsledek hlasování:   
Pro    7   
Proti   0 
Zdrželi se  1 (Švestka) 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/2/9 
Zastupitelstvo obce Radostice v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 / 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a) v y h l a š u j e  konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Radostice 
Výsledek hlasování:    
Pro    5   
Proti   2 (Káňa, Martinec)  
Zdrželi se 1 (Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/10 
b) Zastupitelstvo obce  o d v o l á v á  paní Mgr. Drahoslavu Drábkovou z pracovního 
místa ředitelky příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Radostice, 
příspěvková organizace, a to ke dni 31.7.2018. Posledním dnem výkonu práce ředitelky 
příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Radostice, příspěvková organizace je 
den 31.7.2018. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Radostice, 
příspěvková organizace podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Výsledek hlasování:    
Pro    5   



Proti   2 (Káňa, Martinec) 
Zdrželi se 1 (Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/11 
c)  Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e  starostu 
1) požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 3, 
601  82 Brno o navržení člena konkursní komise, 
2)  požádat Českou školní inspekci, Křížová 22, 603 00 Brno o navržení člena 
konkursní komise, 
3)   požádat školskou radu o navržení člena konkursní komise (není u samostatných 
mateřských škol), 
4)  požádat ředitele jiné školy, předškolního nebo školského zařízení o souhlas se 
jmenováním za člena konkursní komise. Může před tím požádat o spolupráci krajský 
úřad – doporučení zkušených ředitelů, 
5)  vyzvat ředitele školy, školského zařízení, na které je vypsán konkurs, aby 
zorganizoval volbu zástupce pedagogických pracovníků. Jméno a příjmení takto 
vybraného zástupce pedagogických pracovníků pak ředitel školy doloží zřizovateli 
zápisem o volbě. 
Výsledek hlasování:    
Pro    7    
Proti   0 
Zdrželi se 1 (Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/12 
d) Zastupitelstvo obce  p o v ě ř u j e  starostu 
1. j m e n o v á n í m   konkursní komise k provedení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace.  
2.  p o v ě ř e n í m  tajemníka komise 
3. popř. u r č i t   odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní 
komise 
Výsledek hlasování:    
Pro    7    
Proti   0 
Zdrželi se 1(Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2018/2/13 
e) Zastupitelstvo obce Radostice pověřuje  pana Václava Káňu do funkce předsedy 
konkursní komise. 
Výsledek hlasování:    
Pro    7    
Proti   0 
Zdrželi se 1(Chrástová) 
Usnesení bylo schváleno. 
 


