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MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z 9. schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 25.06.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

18 zastupitelů města dle prezenční listiny
2 zastupitelé (p. MUDr. Erlebach, p. Ing. Maštalíř)
1 zastupitel (pí Voláková)

Na mimořádné 9. schůzi Zastupitelstva města Hostinné byla přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
zastupitelstvo bylo schopné se usnášet. Starosta přítomné přivítal, zahájil zasedání a přítomné
zastupitele seznámil s jednotlivými body programu.

P r o g r a m:
1) Zápis a usnesení z jednání ZM č. 8
2) Sloučení Domu dětí a mládeže Hostinné se Základní uměleckou školou, Hostinné
3) Závěr
Protože nebyly další připomínky ani návrhy na doplnění programu, tento byl schválen 18 zastupiteli.

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta města předložil návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: paní Radomíra
Nosková a paní Mgr. Iva Faltová. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 18 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
Starosta města předložil návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: pan Martin Jelínek a paní
Blanka Kulhánková. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 18 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdržel: -Návrh byl schválen.

1. Zápis a usnesení z jednání ZM č. 8
Zastupitelé v materiálech obdrželi zápis a usnesení ze 8. schůze ZM. Starosta konstatoval, že zápis
i usnesení z minulého jednání zastupitelstva byly ověřeny, podepsány ve lhůtě, nebyly proti nim
vzneseny žádné námitky, proto jsou považovány za schválené.

2. Sloučení Domu dětí a mládeže Hostinné se Základní uměleckou školou, Hostinné
Dne 13. června 2012 byl Radou města Hostinné projednán návrh na sloučení Domu dětí a mládeže
Hostinné se Základní uměleckou školou Hostinné. Konkrétní návrh na sloučení Domu dětí a mládeže
Hostinné byl podán poté, kdy Rada města Hostinné ukončila konkursní řízení na pozici ředitele/ku
Domu dětí a mládeže Hostinné a rozhodla o jmenování na dobu určitou jednoho roku. Při osobním
setkání s ředitelkou DDM paní Ing. Magdalenou Vaňátkovou nedošlo ke shodě a paní ředitelka
odmítla převzít jmenovací dekret, převzala pouze výpis usnesení z jednání Rady města.
Zastupitelstvu města je předložen návrh nové zřizovací listiny na Základní uměleckou školu, Hostinné,
která bude nástupnickou organizací přejímající veškerá práva a závazky. Dům dětí a mládeže zanikne
bez likvidace. Pracovně právní otázky při sloučení organizací jsou řešeny Zákoníkem práce a po
finanční stránce byl vypracován harmonogram prací, které by měly být provedeny k datu 31.07.2012.
Sloučení organizací je navrhováno s účinností od 01.08.2012.
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Pan starosta zastupitelům přiblížil důvody spojení těchto dvou organizací.
Dále předal slovo hostům jednání paní Ing. Magdaleně Vaňátkové a panu řediteli ZUŠ Bc. Pavlu
Hučíkovi.
Paní Ing. Vaňátková vystoupila v diskuzi a doplnila proslov pana starosty o důvody svého odmítnutí
převzít jmenovací dekret.
Poté se pan Stavrovski dotázal, zda byly známy tyto podmínky již před výběrovým řízením, zda dojde
také ke sloučení z hlediska prostoru a zda programové naplnění DDM přejde pod ZUŠ. Pan starosta
odpověděl, že jmenování ředitele na období jednoho roku nebylo ještě před výběrovým řízením
známo, dále sdělil, že budovy se slučovat nebudou, každá organizace tak zůstane ve svých prostorech
a programové naplnění je vnitřní věcí organizace.
Paní Mgr. Faltová sdělila, že sloučení je běžná věc, kraj přistupuje ke sloučení škol běžně, není to však
jednoduchá záležitost. Přimluvila se za budoucí podporu pro pana ředitele a vyjádřila souhlas se
spojením DDM a ZUŠ.
Pan Bc. Hučík také vystoupil v diskuzi. Sdělil, že řízení dvou podobných, přesto rozdílných organizací
bude hodně náročné. Každá organizace má nyní jiný vzdělávací program. Sdělil, že termín sloučení
obou organizací je šibeniční.
Paní Ing. Vaňátková se přiklonila k p. Hučíkovi, co se týká termínu sloučení. Dále vyjádřila obavu,
zda-li pan ředitel bude zvládat takto náročnou činnost a zda-li nebude upřednostňovat svou školu před
činností DDM. Sdělila, že účastníci konkurzu museli mít určité kvality a vizi organizace, což nyní není
reálné naplnit. Dále se pí Vaňátková obává rozdílu v mzdové činnosti. Sdělila, že nevěří, že činnost
DDM zůstane zachována.
Pan starosta odpověděl, že při sloučení se mzdové záležitosti přebírají, zůstanou nedotčeny. Na
přípravu příštího školního roku je prostor do konce září, aby se ujasnily případné nejasnosti. Pan
starosta uznal, že rozhodnutí je rychlé, i kdyby zastupitelstvo schválilo sloučení či nikoliv, obě
varianty jsou zvládnutelné. Nyní je potřeba rozhodnout, aby RM mohla postupovat dále.
Žádné další příspěvky do diskuze nebyly.
Paní Radomíra Nossková přednesla návrh usnesení:
ZM schvaluje sloučení Základní umělecké školy, Hostinné a Domu dětí a mládeže Hostinné.
Základní umělecká škola, Hostinné je právním nástupcem a druhá organizace zaniká bez likvidace.
Nástupnická organizace přejímá veškerý její majetek, práva a závazky ke dni 01.08.2012.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 17 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel (pan Junek)
Návrh byl schválen.

3. Závěr
Protože nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek, starosta schůzi zastupitelstva ukončil
v 17.30 hod.
Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

………………………………………
Bc. Karel Klíma
starosta

Ověřovatelé zápisu: Paní Blanka Kulhánková
Pan Martin Jelínek
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