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na |etošním jarnim zasedání zastupitelstva města dne 27 ' 3' 2013 jste se dotazova|a na
zdůvodnění' proč rada měsia rozhodIa Ve Výběrovém řízení na funkci ředite|e základníško|y
sIapanice odchy|ně od doporučení Výběrové komise' Nás|edova|a příslušná korespondence
s vysvět|ením' že Výběrové řizení by|o zorganizováno a provedeno pod|e zákona č'
561i2004 sb.' ško|ský zákon V platném Znění (dá|e jen ško|ský zákon) a Že záVěr konkursní
komise je pro rozhodovací orgán zřizovate]e' ktenim je rada měsia' doporučujici a Že múŽe
rozhodnout iodchy|ně'
Na |etním zasedání zastupite|stva města' které se kona|o dne 12' a 13' 6' 2013, jste se opět
dotazovala na zdůVodnění, proč rada města rozhod|a Ve Výběrovém řizení na funkci ředite|e
Zák|adní ško|y s|apanice odchy|ně od doporučení výběrové komise. Přímo na místě jsem
Vám znovu objasni|, že Výběrové řízeni by|o zorganizováno a provedeno pod|e ško|ského
zákona a že závě| Výběrové komise je pro rozhodovací orgán zřizovate|e, kteÚm je rada
města' doporučujÍcí a že mťJže rozhodnout i odchylně' Nicméně jste chtěla znát důVod
odchy|ného rozhodnutí rady města'
Přímo k Vašemu dotazu pro vysvět|ení dá|e dodáVám: schůze rady města jsou Ve smys]u
zákona č' 128l2oo0 Sb' o obcích' Ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen zákon o obcích)
neveřejná' Rada města nezveřejňuje zdůvodnění svých rozhodnutí' ani průběh diskuse
k projednáVaným bodům' o průběhu schůze rady města se pořizuje zápis Ve smys|u
uvedeného zákona o obcích' clenové rady města h|asují svobodně' po zváŽení všech
podkladů a zřete|e hodných oko|ností' popř' si žádaji jejich dop|nění. Nicméně pro b|ižši
pochopeni rozhodnutí mohu uvést' že rada města by|a seznámena se záVěry něko|ika
kontroIních šetřeni' a to veřejnospráVní kontroly' Kerá proběh|a V květnu 2011' další kontro|y
V óervnu 2o,]o a se záVěry ZpráVy ke stavu a prováděné údržbě objektů vareá|u Zs Ve
Š|apanicích ze dne 16'12'2011 ve Věci stavebně technického stavu a údržby budov a
konstrukcí základní školy' Vypracované Zna|eckým ústavem Zna|ci a odhadci Brno' s'r'o.
(tato je obsaŽná, a proto je Vám k dispozici V mé kance|áři)'
Pod|e záVěrŮ veřejnopráVní kontro|y' kterou Vám přik|ádám' prokazate|ně doš|o či docháze|o
k opakovaným porušením zákona č' 563i1991 sb' při vyúčtování ško|ních Výcvikových
|yžařských zájezdů. Rada města byla V tomto oh|edu seznámena také se stížnostmi rodičŮ
na opakované špatné Vyúčtování Vratek jejich příspěvků na školní lyžařský VýcVikoVý kurs'
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Rada města by|a seznámena se závěry da|ší kontro|y oh|edně pracovně právních Váahů
V souvislosti s novými pracovnÍmi místy rekonstruovaného pavi|onu B Zs' ze které Vyp|ýVá'
že další pochybení bylo řešeno tzv. neshodou s návrhem na její Vypořádání. Dá|e pod|e
záVěrŮ Výše uvedené Zprávy byla dIouhodobě zanedbáVána béŽná úd|žba objektů zák|adní
ško|y' která by|a podle zřizovací listiny svěřena základní ško|e (neiýká se rekonsirukcí či
p|ánovaných oprav)' D|ouhodobě zanedbáVaná béžná údržba přispěla k předčasné
degradaci konstrukcí budov (objektů) zák|adní ško|y- Dá|e by|o radě města známo' že
stáVající ředitel zák|adní ško|y' po seznámeni se záuéry zejm' VeřejnopráVní kontro|y' sám
rezignoval na svoji funkci.
Rada města se protď ř ňážákladě jí V té době známých' Výše uvedených šetření a záVěrů
Výběrové komise a Íezignace stáVajícího ředite|e zák|adní ško|y, rozhod|a tak' že rozhod|a
nejmenovat do funkce ředite|e základní ško|y prvního podle pořadí Výběrové komise
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