
Výpis usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Radostice ze dne 02. 05. 2018 

Přítomno: 5 členů – Ing. Jaroslav Kadlčík, Jaroslav Dvořák, Ing. Michael Ondrášek, Jiří 
Nešpůrek, Mgr. Václav Káňa 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/1 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje zapisovatelem paní Barboru Prokešovou. 
Výsledek hlasování:    
Pro   5   

Proti   0  
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/2 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Nešpůrka a pana 
Václava Káňu.  
Výsledek hlasování:    
Pro  5  

Proti   0   
Zdrželi se  0  
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/3 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrhovou komisi pana Michaela Ondráška a 
pana Václava Káňu.  
Výsledek hlasování:    
Pro   5   

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/4 

Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje program dnešního veřejného zasedání. 
Příloha č. 1 
Výsledek hlasování:   
Pro    5  

Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/5 

Zastupitelstvo obce Radostice bere na vědomí kontrolu usnesení z VZ ze dne 04. 04. 
2018. 



Návrh usnesení č. 2018/3/6 

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

 Návrh usnesení č. 2018/3/7 
   Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje z finančních prostředků obce, dofinancování 
 nad rámec poskytnutých finančních prostředků poskytnutých z dotace MPO pro 
 realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Radostice v rámci programu „EFEKT 
 2018“. 

Výsledek hlasování:   
Pro    5   
Proti   0 
Zdrželi se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/8 

   Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/2/9 na vyhlášení konkursního    
   řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace       
   Základní a Mateřské školy Radostice                                                                                                                           
   Výsledek hlasování:    

 Pro    5   
 Proti   0 
 Zdrželi se 0 
 Usnesení bylo schváleno. 
 

 
Návrh usnesení č. 2018/3/9                                                                                                       
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/2/10, týkající se odvolání paní 
Mgr. Drahoslavy Drábkové z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace 
Základní a Mateřské školy Radostice, příspěvková organizace, a to ke dni 31.7.2018.                                                                                                                                                            
Výsledek hlasování:    
 Pro    5   
 Proti   0 
 Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/10 
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/2/11 ve věci pověření starosty 

obce:                                                                                                                                                                                                                               

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                         5                                                                                                                                                      
Proti                     0                                                                                                                            
Zdrželi se      0 
Usnesení bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 2018/3/11 
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/2/12 ve věci pověření starosty 
obce: 
1. j m e n ováním   konkursní komise k provedení konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení: 

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    5   
Proti   0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/12 
Zastupitelstvo obce Radostice revokuje usnesení č. 2018/2/13 ve věci pověření 
pana Václava Káňu do funkce předsedy konkursní komise.                                                                
Výsledek hlasování:    
Pro    5   
Proti   0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/13 
Zastupitelstvo obce Radostice na základě uskutečněné poptávky, schvaluje vítěze na 
modernizaci zabezpečovacího zařízení v objektu OÚ Radostice a to fy. Radovan Chromý, 
Klecandova 10, Brno ve výši nabídkové ceny 34.243,- Kč s DPH a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo. Příloha č. 2. 
Výsledek hlasování:    
Pro    5   
Proti   0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 



Návrh usnesení č. 2018/3/14 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje návrh příkazní smlouvy a zajištění činnosti 
výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při pracích na stavbě „Zkapacitnění 
kanalizace a intenzifikace ČOV – I. etapa. Současně pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy. Příloha č. 3. 
Výsledek hlasování:    
Pro    5   
Proti   0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 2018/3/15 
Zastupitelstvo obce Radostice schvaluje částku do 100.000,- Kč na dovybavení „Relax 
zóny“ herními prvky. Dále ukládá místostarostovi oslovit dodavatele herních prvků. 
Výsledek hlasování:    
Pro    5   
Proti   0 
Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 


