
Z Á P I S
z 7. zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna,

které se konalo dne 3.7.2019

od 17:00 hodin v společenském centru Bonaparte

Pří tomni: Vendula Andrlová, č lenka ZM
Mgr.  Jana Bangová, č lenka ZM
Bc. Michal  Boudný, starosta
Bc.  Libor E l iáš,  č len ZM
Veronika Hrušecká, č lenka ZM
Ing. Hynek Charvat,  č len ZM
Ing. Ivan Charvát, člen ZM
Ing. arch. Dušan Jakoubek, člen ZM
Ing. Marie Jedl ičková, místostarostka
Mgr.  Přemysl  Jeřábek, člen ZM
Mgr.  Petr Jeřábek, č len ZM
Mgr.  Petr Kost ík, člen ZM
Mgr.  Renáta Macharová, č lenka ZM
Mgr.  Vladimír Soukop, č len ZM
Dagmar Ž ivníčková, č lenka ZM

Omluveni: <dle prezenční  l is t iny>

Nepří tomni: <dle prezenční  l is t iny>

Hosté: Mgr.  Bohuslav F ia la,  tajemník MěÚ
Mgr.  Veronika Lst ibůrková, právník
Munir Massow, sekretar iát tajemníka MěÚ

Předsedaj ící : <dle prezenční  l is t iny>

Ověřovatelé: Mgr.  Renáta Macharová, č lenka ZM
Dagmar Ž ivníčková, č lenka ZM

Návrhová komise:      Ing. Ivan Charvát, Bc. Libor Eliáš, Mgr. Přemysl Jeřábek

Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení a schválení programu 7. zasedání zasedání zastupitelstva města

Zasedání zahájil pan starosta Bc. Michal Boudný v 17:00 hodin, který přivítal všechny přítomné a
řídil celý průběh 7. zasedání zastupitelstva města. Dále konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů a
zastupitelstvo města je tedy usnášeníschopné. Před schválením programu vystoupil pan Ing. Ivan
Charvát, který se dotázal, zda svolání zastupitelstva města proběhlo v pořádku a v souladu se
zákonem, aby toto nebylo zpochybňováno. Mgr. Bohuslav Fiala potvrdil, že svolání zastupitelstva
města proběhlo dle zákona. Poté vystoupil pan Mgr. Petr Jeřábek s tím, že dnešní zasedání bude na
jeho  žádost  audiovizuálně  nahráváno  panem░░░░  ░░░░  .   Poté  navrhl  pan  starosta  určit
ověřovatelkami zápisu paní Dagmar Živníčkovou a paní Mgr. Renátu Macharovou (schváleno 15
hlasů pro) a členy návrhové komise pana Ing. Ivana Charváta, pana Bc. Libora Eliáše a pana Mgr.



Přemysla  Jeřábka  (schváleno  15  hlasů  pro).  Následně  zastupitelé  hlasovali  o  předloženém
programu.

Starosta města upozornil, že z jednání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořizován zvukový
záznam, a  v  případě  záznamu pořizovaného přítomnými  fyzickými  osobami  nesou pořizovatelé
odpovědnost za to, aby dalším zpracováním, popř. šířením nedošlo k zásahu do osobních nebo
osobnostních práv třetích osob.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2. Konkursní  řízení  na  ředitele/ředitelku Základní  školy  Komenského,  Slavkov u  Brna,
příspěvková organizace

Starosta města předal slovo předkladatelům žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva.

Ing. Ivan Charvát - k žádosti ke svolání tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva  nás vedlo to,
že  vyhlášení,  průběh a  výsledek  konkurzu nebyl  náležitě  veřejnosti  vysvětlen.  Zpracovali  jsme
důvodovou zprávu, kterou bych si dovolil přečíst:

Dne  03.  06.  2019  proběhlo  konkurzní  řízení  na  ředitele/ředitelku  Základní  školy  Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace. Tohoto konkurzu se účastnili dva uchazeči. Stávající ředitel
Mgr. Vladimír Soukop a uchazečka o místo ředitele Mgr. Věra Křivánková.

Komise,  která hodnotila koncepce obou uchazečů a jejich vhodnost pracovat na místě ředitele
školy, dospěla k závěru, že vhodnějším kandidátem na místo ředitele je Mgr. Vladimír Soukop a
doporučila zřizovateli, aby vybral Mgr. Vladimír Soukopa tím, že ho umístila na 1. místo.

Rada  města  přesto  v  rozporu  s  doporučením  komise,  pouhými  třemi  hlasy,  rozhodla,  že
upřednostní  kandidáta, který byl komisí  doporučen na 2. místo, bez toho, aby zdůvodnila svůj
postoj. Na základě komentáře ke školskému zákonu, který vypracovali právníci Karlovy univerzity,
je uvedeno:"... je nutno striktně trvat na tom, že zřizovatel je povinen vzít výsledek konkurzu v
potaz a pokud se výjimečně rozhodne od výsledku konkurzního řízení odchýlit, měl by svůj postup
podrobně  odůvodnit.  Jsme  toho  názoru,  že  zřizovatel  je  oprávněn  nerespektovat  výsledky
konkurzního řízení pouze ve zcela výjimečných případech, které zakládají dostatečně silný důvod
pro takto nestandardní postup" (Školský zákon, komentář, napsali: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Lena Bahýľová, Ph. D., JUDr. Veronika Kudrova, Ph.D., JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.,
PhDr.  Monika  Puškinová  Ph.D.,  vydalo  nakladatelství  C.H.Beck  v  Praze  roku  2014,  ISBN
978-80-7400-550-3).

Na základě výše uvedeného žádáme starostu města, aby předložil zastupitelstvu města podrobné
zdůvodnění  nerespektování  výsledku  konkurzního  řízení  a  doložil  dostatečně  silný  důvod  pro
nestandardní postup přijatého rozhodnutí v radě města dne 10. 6. 2019, zvláště pak v situaci, kdy
dva členové rady hlasovali proti tomuto nestandardnímu postupu, tím, že nepodpořili uchazeče z
druhého místa.

Tento svůj požadavek též opíráme o stanovisko školské rady ze dne 15. 4. 2019, která přijala
následující usnesení:

"Školská rada při Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyjadřuje
nesouhlas s postupem zřizovatele a s vyhlášením konkurzu na pracovní  místo ředitele Základní



školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.  Usnesení  bylo schváleno (6 pro,  1
proti, 2 zdrželo)".

Odmítáme přijmout argumentaci, že byl vybrán uchazeč z 2. místa, protože měl lepší koncepci,
protože koncepci obou uchazečů hodnotila konkurzní komise, která umístila pana Mgr. Vladimíra
Soukopa  na  1.  místo.  V  konkurzní  komisi  byli  pan  starosta  a  paní  místostarostka,  která  je
odpovědná za školství. Tito zástupci zřizovatele se ve svém hodnocení lišili. Paní místostarostka
vyhodnotila  pana  Mgr.  Soukopa,  jako  lepšího  uchazeče.  Vzhledem k  tomu,  že  má na  starosti
školství,  sama dlouhá léta  ve školství  pracovala,  máme za to,  že její  úsudek by měl být brán
radními významně v potaz, zvláště pak, kdy sama byla proti upřednostnění kandidáta umístěného
na 2. místě.

Výše uvedené argumenty nás opravňují k tomu, abychom navrhli níže uvedené usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá radě města zrušit konkurzní řízení na ředitele/ředitelku
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na své nejbližší
schůzi.

Zastupitelstvo  města  ukládá  radě  města  vypsat  nové  konkurzní  řízení  na
ředitele/ředitelku Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
do 31. 7. 2019.

Zastupitelstvo města je si vědomo, že vypsání nového konkurzu může mít za následek
soudní spor s již jmenovanou ředitelkou a proto v případě sporu a s tím spojených
nákladů  bude  město  požadovat  náhradu  po  starostovi  města,  který  nerespektoval
mínění rodičů, učitelů, občanů, školské rady a části zastupitelů, aby konkurz zrušil.

Ing. Ivan Charvát po přečtení zprávy požádal vedení města o vyjádření.

Bc.  Michal  Boudný -  jsme vázáni  mlčenlivostí,  konkurz  má určité  náležitosti.  Já  jsem výsledek
konkurzu  považoval  za  velmi  těsný.  Rozhodl  jsem  se  pro  Mgr.  Křivánkovou,  neboť  jsem
přesvědčen, že školu povede jiným způsobem a lépe.

Mgr. Petr Kostík - my jsme jako radní dostali materiál, ve kterém bylo řečeno, že oba kandidáti jsou
schopni vést tuto školu, to bylo pro mě zásadní. Já jsem se rozhodl na základě zkušenosti s Mgr.
Křivánkovou, se kterou jsem čtyři roky pracoval na radnici, pro ni.

Bc. Libor Eliáš vyzdvihl koncepci Mgr. Křivánkové. Je přesvědčen o tom, že nová ředitelka bude
školu vést dobře.

Ing. Hynek Charvat sdělil, že volil pana Mgr. Soukopa a podivuje se nad vývojem této kauzy.

Ing.  Marie  Jedličková  vysvětila  své  důvody.  Byla  příjemně překvapena kvalitou  koncepce  Mgr.
Křivánkové.  Oba kandidáti  byli  akceptovatelní,  i  přes  neshody hlasovala  pro Mgr.  Soukopa. Po
jmenování nové ředitelky oslovila pedagogický sbor, kde se ukázalo, že podstatná část je na straně
Mgr.  Soukopa,  druhá část  má s ním problémy a další  část  se bojí  vystoupit,  nebo se nechce
vyjádřit. Dále ocitovala část §2 školského zákona "zásady a cíle vzdělávání spočívají na  vzájemné
úctě, respektu, názorové snášenlivosti,  solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání"  a  to
jsou rodiče, pedagogický sbor, zřizovatel, žáci. Obává se, že respekt a názorová snášenlivost tam
nepanuje. Klade si otázku, co je příčnou tohoto stavu.



Ing.  Ivan  Charvát  nezpochybňuje  vhodnost  kandidátů,  ale  odkázal  na  vyhlášku  č.  54/2005  a
metodický  pokyn  vypracovaného  vedoucí  odboru  školství  KÚ  JMK  ke  konkurzním  řízením.
Rozhodující podle něj je, že na základě výběrového řízení se vítězem stal Mgr. Soukop a ten měl
být jmenován radou města ředitelem školy.

paní Dagmar Živníčková reagovala na paní Ing. Marii Jedličkovou a dotázala se, zda rada města
prozkoumala,  jaké jsou kvality školy a v rámci této analýzy,  zda bylo posouzeno, jak vypadala
práce ředitele s pedagogickým sborem, jak škola spolupracuje s žáky, s ostatními školami. Existuje
taková  analýza?  Byla  provedena  před  vyhlášením  konkurzu?.  Za  pět  let  své  činnosti  jako
zastupitelky neslyšela o žádných problémech.

Ing. arch. Dušan Jakoubek připomněl kladné hodnocení Mgr. Vladimíra Soukopa. Navíc podle něj
přibližně dvě třetiny učitelů a rodičů stojí za Mgr. Soukopem a nerespektování této vůle většiny
občanů hraničí s trestným činem.

Mgr. Přemysl Jeřábek se dotázal pana radního Bc. Libora Eliáše na způsob, kterým se dostal ke
koncepci uchazečů.

Bc. Libor Eliáš odpověděl, že jako radní města má na toto právo.

Mgr. Petr Kostík shrnul chronologicky vývoj od roku 1998, mimo jiné zmínil i problematiku kapacity
a umístění žáků. Dále připomněl problematiku výstavby mateřské školy.

Mgr. Vladimír Soukop rozporoval toto vystoupení a zdůraznil, že ředitel školy nemá vliv na kapacitu
školy. Dále se vyjádřil, že od něj měli radní dostatek informací. Zdůraznil, že starostovi řekl, že když
se něco dozví, ať za ním přijde, a doplnil, že za pět let u něj starosta nebyl.

Ing. Marie Jedličková a Mgr. Petr Kostík se vyjádřili k prostorám mateřské školy.

Mgr. Přemysl Jeřábek se opět dotázal, proč nebylo přihlédnuto ke stanovisku konkurzní komise a k
podpoře stávajícího ředitele ze strany veřejnosti.

Bc. Michal Boudný znovu sdělil své stanovisko a informoval, že petici na podporu Mgr. Soukopa
projedná rada města na své příští schůzi. Dále vytkl neúčast sedmi členům zastupitelstva města na
minulém zasedání, kde se projednávaly důležité body.

Ing. Hynek Charvat vyzval k věcnému řešení problému bez emocí.

Mgr.  Petr Jeřábek -  rada města tímto jednáním tuto situaci  zavinila.  Veřejnost mohla být lépe
informována. Mělo být pracovní setkání zastupitelů, kde by se toto řešilo.

Bc. Michal Boudný vyjádřil svůj názor k pracovním setkáním zastupitelů a na nízkou účast členů
zastupitelstva na pracovních zasedáních.

Ing.  Hynek  Charvat  reagoval  na  Mgr.  Petra  Jeřábka,  a  poukázal  na  článek  ve  Slavkovském
zpravodaji  č.  5/2019,  který  byl  zveřejněn  před  konkurzem,  a  který  nepřispěl  k  uklidnění  celé
situace.

Ing. arch. Dušan Jakoubek vysvětlil důvod odchodu z předchozího zasedání zastupitelstva města.
Myslí si, že to bylo v situaci, kdy protější strana lže, ta nejslušnější forma.



Mgr. Petr Jeřábek - na 5. zasedání zastupitelstva města byly vzneseny dotazy ke konkurzům na
ZUŠ Fr.  France  a ZŠ Komenského.  Dotklo  se  ho "nekonzultace" s  opozicí.  Na  tomto zasedání
starosta chyběl. Zpochybňuje vyhlášení konkurzu, nikoliv právo.

Ing. Marie Jedličková odpověděla, že se jedná o principiální důvody. Všichni ředitelé kromě Mgr.
Bangové už byli po dvě období ve své funkci. Má za to, že po 12 letech není nic špatného vypsat
konkurzní řízení. Taktéž si nemyslí, že místo ředitele je od zvolení do důchodu.

Ing. Ivan Charvát reagoval na výtku k neúčasti na minulém zasedání zastupitelstva a připomněl
dva body: výkup pozemku pro mateřskou školku a HZS JMK v souvislosti s dohodnutým postupem
na finančním výboru.

Bc. Michal Boudný reagoval na výběrové řízení HZS JMK a sdělil, že vítěz odstoupil sám.

Bc. Libor Eliáš reagoval na výkup pozemku pro mateřskou školu. Na finančním výboru informoval,
že majitel pozemku požaduje vysokou cenu, a že se pokusí s majitelem vyjednat nižší cenu, aby
toto mohlo být schváleno zastupitelstvem města.

Ing.  Ivan  Charvát  připomněl  historii  výstavby  MŠ  Zvídálek,  odmítá  výtky,  a  trvá  na  řádném
odůvodnění konkurzu.

Bc. Michal Boudný sdělil, že na hlasovacím lístku v konkurzní komisi omylem uvedl u Mgr. Soukopa
"nevhodný" namísto "vhodný". Za tuto svoji chybu se omluvil.

Mgr. Petr Jeřábek - nerozporuje právo vyhlásit konkurz, ale důvody.

Ing. arch. Dušan Jakoubek se dotázal na návrh řešení této situace.

Ing. Hynek Charvat se dotázal  Ing. arch. Dušana Jakoubka na důvod k opětovnému vyhlášení
konkurzu a zda má svého "koně". Poukázal tak v návaznosti, kdy čelil podobné otázce od Ing. arch.
Dušana Jakoubka na březnovém zastupitelstvu města.

Ing. arch. Dušan Jakoubek - dotaz směřoval k tomu, zda se vůbec tuší, jaké to bude mít následky.

Mgr. Vladimír Soukop informoval zastupitele i veřejnost, že nastupuje od 01. 08. 2019 na místo
ředitele  ZŠ  Židlochovice.  Deklaroval,  že  pokud  se  vypíše  nový  konkurz,  tak  se  do  něj  znovu
nepřihlásí. Zdůraznil, že cílem opozice je vyhlášení nového transparentního konkurzu.

Ing. Ivan Charvát reagoval na Ing. Hynka Charvata, že důvodem dnešního zasedání je vysvětlení
konkurzu. Dotázal se, zda by nebylo více uchazečů, pokud by zřizovatel nedeklaroval, že je se
školou spokojen a ředitel  byl  vyzván, ať se do konkurzu přihlásí. Dále podal  návrh na udělení
ocenění města odcházejícímu řediteli školy Mgr. Vladimíru Soukopovi.

Ing. arch.  Dušan Jakoubek navrhl  tajné hlasování  k předloženému návrhu usnesení  ke zrušení
konkurzu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje tajnou formu hlasování  o  předloženém usnesení  ke
zrušení konkurzu.



pro: 6 (Ing.  Ivan Charvát,  Ing.  arch.  Dušan Jakoubek,  paní  Veronika Hrušecká, Mgr.  Vladimír
Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková).

proti: 3 (Mgr. Jana Bangová, Mgr. Renáta Macharová, Ing. Hynek Charvat).

zdrželo se: 6 (Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík, paní Vendula Andrlová,
Bc. Libor Eliáš, Mgr. Petr Jeřábek).

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT.

Následně dal starosta města hlasovat o návrhu usnesení dle předložené důvodové zprávy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá radě města zrušit konkurzní řízení na ředitele/ředitelku
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace na své nejbližší
schůzi.

Zastupitelstvo  města  ukládá  radě  města  vypsat  nové  konkurzní  řízení  na
ředitele/ředitelku Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
do 31. 7. 2019.

Zastupitelstvo města je si vědomo, že vypsání nového konkurzu může mít za následek
soudní spor s již jmenovanou ředitelkou a proto v případě sporu a s tím spojených
nákladů  bude  město  požadovat  náhradu  po  starostovi  města,  který  nerespektoval
mínění rodičů, učitelů, občanů, školské rady a části zastupitelů, aby konkurz zrušil.

pro: 7 (Ing.  Ivan Charvát,  Ing.  arch.  Dušan Jakoubek,  paní  Veronika Hrušecká, Mgr.  Vladimír
Soukop, Mgr. Přemysl Jeřábek, paní Dagmar Živníčková, Mgr. Petr Jeřábek).

proti: 8 (Bc. Michal  Boudný, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Kostík,  Mgr.  Jana Bangová, Mgr.
Renáta Macharová, paní Vendula Andrlová, Ing. Hynek Charvat, Bc. Libor Eliáš).

zdrželo se: 0

NÁVRH USNESENÍ NEBYL PŘIJAT.

Předkladatel: 7 členů ZM Hlasování
Pro: 7 Proti: 8 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Nevzniklo

3. 122/7/ZM/2019 Udělení Pamětního listu a Ceny města Slavkova u Brna Mgr. Vladimíru
Soukopovi
K tomuto bodu jednání byli přizváni:

I. Zastupitelstvo města uděluje
Pamětní  list  a  Cenu  města  Slavkova  u  Brna  Mgr.  Vladimíru  Soukopovi  za
dlouhodobou a koncepční činnost při rozvoji ZŠ Tyršova, příspěvková organizace a
ZŠ  Komenského  Slavkov  u  Brna,  příspěvková  organizace  i  přínos  pro  rozvoj
školství ve Slavkově u Brna při příležitosti jeho ukončení výkonu funkce ředitele
ZŠ Komenského.



Mgr. Bohuslav Fiala sdělil, že Mgr. Vladimír Soukop oznámil, že nebude o tomto návrhu usnesení
hlasovat v souladu se zákonem o obcích pro svůj poměr k projednávané věci.

Mgr. Petr Kostík sdělil, že nemá problém toto ocenění udělit, ale ne podle tohoto návrhu usnesení,
tj. za koncepční činnost.

Zdržel se: Mgr. Petr Kostík

Nehlasoval: Mgr. Vladimír Soukop

Předkladatel: Bc. Michal Boudný
Zpracovatel: Munir Massow
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

4. Diskuse

O slovo se přihlásili někteří přítomní občané, kteří požadovali odůvodnění volby nové ředitelky. Na
tato vystoupení reagoval Bc. Libor Eliáš.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

5. Závěr

Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 7. zasedání zastupitelstva města v 19:04
hodin.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Bc. Michal Boudný
starosta

Ing. Marie Jedličková
místostarostka

Zapisovatelé:

Munir Massow
sekretariát tajemníka MěÚ

Ověřovatelé:



Mgr. Renáta Macharová
členka ZM

Dagmar Živníčková
členka ZM


