
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í
z 21. schůze rady města Slavkov u Brna,

která se konala dne 23.4.2019

346/21/RM/2019 Zápis z jednání školské rady ZŠ Komenského

I. Rada města bere na vědomí
zápis  č.  5/2019  z  jednání  Školské  rady  Základní  školy  Komenského  Slavkov  u  Brna,
příspěvková organizace.

347/21/RM/2019  Jmenování  členů  konkursní  komise  na  obsazení  pracovního  místa
ředitele/ředitelky Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

I. Rada města určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  v  souladu  s  vyhláškou  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí,  v platném znění za zřizovatele členy konkursní
komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, Bc. Michala Boudného a Ing. Marii Jedličkovou, z nichž Bc.
Michal Boudný bude předsedou konkursní komise. Náhradníkem za člena v konkursní komisi
za zřizovatele bude Mgr. Petr Kostík.

II. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  s  ustanovením  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením č. 320/19/RM/2019 Rady
města Slavkova u Brna ze dne 01.04.2019 konkursní komisi ve složení:
Členové konkursní komise

Bc. Michal Boudný člen určený zřizovatelem - předseda

Ing. Marie Jedličková člen určený zřizovatelem

Mgr. Lenka Zedková školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Hana Poslíková člen určený ředitelem krajského úřadu

Mgr. Aleš Navrátil odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení

PhDr. Hana Sokoltová pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

Karel Rotroekl člen školské rady

Náhradníci konkursní komise

Mgr. Petr Kostík náhradník určený zřizovatelem

Miroslav Hrazdil náhradník člena školské rady



348/21/RM/2019  Jmenování  členů  konkursní  komise  na  obsazení  pracovního  místa
ředitele/ředitelky  Základní  umělecké  školy  Františka  France  Slavkov  u  Brna,  příspěvková
organizace

I. Rada města určuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  v  souladu  s  vyhláškou  č.  54/2005  Sb.,  o  náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí,  v platném znění za zřizovatele členy konkursní
komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Františka
France  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace,  Bc.  Michala  Boudného  a  Ing.  Marii
Jedličkovou, z nichž Bc. Michal Boudný bude předsedou konkursní komise. Náhradníkem za
člena v konkursní komisi za zřizovatele bude Mgr. Petr Kostík.

II. Rada města jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),  v  platném  znění  a  s  ustanovením  §  166  odst.  2  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením č. 319/19/RM/2019 Rady
města Slavkova u Brna ze dne 01.04.2019 konkursní komisi ve složení:
Členové konkursní komise

Bc. Michal Boudný člen určený zřizovatelem - předseda

Ing. Marie Jedličková člen určený zřizovatelem

Mgr. Lenka Zedková školní inspektor České školní inspekce

Mgr. Ilona Javorská člen určený ředitelem krajského úřadu

Hana Jánská odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení

Martin Uma pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

Náhradníci konkursní komise

Mgr. Petr Kostík náhradník určený zřizovatelem

349/21/RM/2019 "Nákup užitkového automobilu pro ZS-A" - výběr dodavatele

I. Rada města bere na vědomí
postup veřejné zakázky "Nákup užitkového automobilu pro ZS-A".


