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Č. j.:      OUVB - 1236/2022 
PID:      DXWX3OP1GBXE 
SPIS č.  40/22 
 

U S N E S E N Í 
66. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 28. 3. 2022 od 16:00 hodin na 

Obecním úřadě Velké Březno 
 
Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana Mendlová, pan Ivan Mottl, Ing Jiří 
Pavliš, pan Ladislav Boháč. 
Omluveni:  

57/2022 
Program jednání 66. schůze Rady obce Velké Březno. 

Rada obce Velké Březno schvaluje program jednání 66. schůze takto: 
1. Zahájení 

• Schválení programu jednání. 
2. Různé: 

• Ustavení Konkursní komise a jmenování jejích členů. 
• Změna členů  Povodňové komise obce Velké Březno. 
• Dodatek č. 3 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky.  
3. Diskuse                                                                                         
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

58/2022 
Ustavení konkursní komise a jmenování jejích členů 

Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  za účelem posouzení a hodnocení 
úplnosti a obsahu přihlášek uchazečů v konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní 
školy ve Velkém Březně, p. o. 
I.   Ustavuje   
      Konkursní komisi a 
II.  Jmenuje  
      ……………………, předsedou konkursní komise (zřizovatel), 
      ……………………………,  členem konkursní komise (zřizovatel), 
      ……………………………, členkou konkursní komise (KÚÚK), 
      ………………………, členkou konkursní komise (ČŠI), 
      ……………………………….., členkou konkursní komise (ČŠI), 
      ……………………………….., členkou konkursní komise (ČŠI), 
      ……………………………., členkou konkursní komise (ŠR zástupce rodičů). 
      …………………………..., členkou konkursní komise (ZŠ). 
III. Pověřuje 
      Ladislava Boháče, tajemníka OÚ, 
      funkcí tajemníka konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise.  
VI. Ukládá 
      Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi KK,  
      písemně informovat členy KK o jejich jmenování s tím, že 1. jednání komise se uskuteční   
      dne 02. 05. 2022 od 9:00 hod. v zasedací síni obecního úřadu.                          T: 31. 3. 2021 
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V.  Mění a doplňuje 
      schválený harmonogram konkursního řízení takto 
      do 31. 3. 2022 - odeslání informace navrženým členům, že jsou členy komise včetně  
                                 stanovení termínu 1. schůzky. 
      11. 04. 2022     -   konec příjmu přihlášek. 
      02. 05. 2022     -   1. jednání konkursní komise 
      03. 05. 2022     -   odeslání pozvánek k pohovoru. 
      18. 05. 2022     -   2. jednání konkursní komise – 1. část. 
      19. 05. 2022     -   3. jednání konkursní komise – 2. část. 
      20. 05. 2022     -   oznámení výsledného pořadí uchazečům. 
      30. 05. 2022     -   rozhodne rada o jmenování ředitele ZŠ. 
      01. 06. 2022     -   oznámení o jmenování ředitelem vybranému uchazeči. 
      13. 06. 2022     -   rada - stanovení platu řediteli ZŠ. 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

59/2022 
Změna členů  Povodňové komise obce Velké Březno 

Rada obce Velké Březno v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
I.   Odvolává 
     ……………………… z funkce člena povodňové komise 
II. Jmenuje 
     Ing. Jiřího Pavliše členem povodňové komise 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

60/2022 
Dodatek č. 3 dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. ULA-V-30/2021, s Úřadem práce České republiky 
Rada obce Velké Březno projednala předložený návrh a  
I.   Schvaluje  
     uzavření Dodatku č. 3 Dohody č. ULA-V-30/2021, kterým se mění a prodlužuje platnost   
     této dohody do 30. 06. 2022. 
II. Ukládá 
     Ladislavu Boháčovi, tajemníkovi OÚ,  
    zabezpečit uzavření dodatku č. 3 úřadem práce.                                                T:  31. 03. 2022 
Výsledek hlasování:  hlasů pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel 0 

 
 

 
 

 
    Karel Jungbauer                                                                               Ing. Jiří Pavliš                                                          
            starosta                                                                                          místostarosta  


