Protokol ě.0212021

o vykonané kontrole, ze dne 01.1o.2o21

KoNTRoLNÍ výgon obce

H

ERlNK

Kontrolu za kontro!nívrýbor provedl: Attila Szúcs
Kontrola zaměřena na usnesení č.7 z L6.2.2o2I
Podnět od občanů
Předmět kontroly
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zajištěnípovinné školnídocházky s městem Jesenice dle
předloženého návrhu a zplnomocňuje starostu k podpisu této dohody.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Jitka Schwarzmayerová, Martin Havlíček,Zdeněk
Tomáš Brhel,
Jana šteffelová, Martin Richter
proti: nikdo

zdrželse: nikdo

omluven:Attila Szúcs

Dne 1.10.2021jsem požádal ředitelku Zš o vysvětlení proč nebyla podepsaná smlouva

odpověď paní ředitelky:
Re:

Kontrolníuibortbce Herink - podepsání

smlouvy o spadovosti
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PaedDr' Jana Zbirovská
Kcr'nrt:

G

.

Kopie'

j,''.'''

i. l.

Íi|l,;

,..,.1t,Ii.,,,
''.

. Vlce

ltlír-irtl taut

Dobrý den, pane SzŮcsi,
tato smlouva není podepisována se školou, ale se
zřizovatelem. Prosím, obraťte se V této zá|ežitosti na pana
staíostu.
S

pozdravem

PaedDr. Jana Zbirovská, ředitelka
ZákladnÍ škola Zdiměřice, příspěvková organizace

Hrnčířská 500, Zdiměřice
252 42 Jesenice
lČ: 089 40 o88 ť

lachal,
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Dne 1.10.2021jsem požádal starostu Jesenic o vysvětlení proč nebyla podepsaná smlouva

odpověď pana starosty:

o

{\

PavelSmutny
Komu:Vy

s

Kopie: vyslou;ilka. parkety.jirihorak, Hana

3d

Více iníormací

VáŽený pane předsedo,

velice se omlouvám za kolegyně, které byly rychlejšía
omylem Vám poslaly jinou smlouvu, Smlouva, o
Herou Vám jde, nebyla s našÍm městem uzavřena, a
to z důvodůna straně obce Herink, město Jesenice
bylo připraveno smlouvu uzavřÍt, podobně jako jsme
srnlouw uzavřall s dalšímisedmiobcemi. Rozumím
ale panu starostovi, JelikoŽ aŽ po odsouhlasení
předmětné smlowy zastupltelstvem obce Herlnk byla
urěena spádovost pro obec Herink do ZS Cestlice.
Komunikace v příloze asi vše vysvětluje.

S pozdravem

lng. PavelSmutný
staÍosta
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Příloha pana starosty z Jesenice:
Děkuji za Vaši informaci, cením si toho, Že jste mi to sdělil'

Byljsem jiŽ informován krajem o Vašem postupu před
dvěma týdny tjll Nebudeme s Žádnými rodiči uzavírat
smlouvu. Zajistit místa pro plnění základního vzdělávání
dětí je povinností obce, nikoliv rodičů.Buď jsme schopni se
domluvit na úrovni obcí nebo nikoliv. Přenášet tuto bazální
povinnost na rodiče (nebo kraj) považujiza nešťastné.
Druhým důvodem je, že paní ředitelka jiŽ vydala kritéria pro
přijímání dětí a kritérium pro přijímání dětí z jiných obcl neŽ
se ktenými má naše město uzavřenou smlouvu, zde není.
Z mé strany to byla nabídka pomoci za férových podmínek
pro obě strany, nikoliv nějaká zištnost, pro nás je
výhodnější si kapacitu uhlídat pro děti s trvalým bydlištěm
v našem městě, abychom za pár let nemuseli řešit stejný
problém, jako řešíme posledních 8let.
S pozdravem
!ng.

PavelSmutný

starosta
Město Jesenice
Budějovická 3o3, 252 42 Jesenice

Tel.: +420 241 021 T0,602 684 818
lD: 3nzb42m Iwww.mu|esenice.czlnavelsrgu$y.@1q'Jesc[jc€.gz
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KoNTRoLNÍ vÝaon obce HERlNK
From: Karel Zeman <k.zeman@herink.cz>
Sent Tuesday, March 23,20214:16 PM
To: Pavel Smutny < pavel.smutny@mujesen ice.cz>
Cc: Hana Haubertová <hana.haubertova@mujesenice.cz>
Subject: RE: Smlouva o spolupráci- škola
Dobrý den,

vzhledem k tomu, Že byla našíobci urěena spádovost do
ZŠČestlice nevyuŽijeme vašínabÍdku pro hromadné
umístění žákŮ z našíobce.
Přesto však vím, Že někteří rodiče z Herinku by rádi vyuŽili
moŽnost urnístit žáky ve vašíškole a jsou ochotni si vámi
poŽadovaný příspěvek hradit sami,

Pokud by se našla cesta k řešenÍ individuálních Žádostí

budeme jenom rádi.

Nebráním se ani diskusÍ o jiném příspěvku za umíslění
Žáka, např, jednorázouý příspěvek na Vybavení školy'
S pozdravem,

KarelZeman
Starosta obce Herink
mob.: +42O 602 608 889
e-maÍl: k.zeman@herink.cz

www.herink.cz
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Sent: Monday, February 1,2021 3:27 PM
To: o bec Dobřejovice < sta rosta@dobreiovice. cz>; J iri Aron
<i ri. a ron
@ggCllgliCeCZ>; Ka re I Zema n
i

<kJeÍIř!tr@ieilEkcz>

Cc: Hana Ha ubertová <hana.haubertova@mujesenice.cz>
Subject: Smlouva o spolupráci- škola
VáŽení ko!egové,
dle dohody posílám návrh smlouvy o spolupráci o zajištění
kapacity ZŠpro Vašiobec. Budu rád za reakci.

S pozdravem
!ng. Pavel Smutný
starosta

Měslo Jesenice
Budějovická 3o3,252 42 Jesenice

Tel;+420241 A21710,602 684 818
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Závěr:
Dne 01.02.2021 starosta Jesenice zaslal návrh smlouvy k podpisu.
Dne 16.02.202]. starosta Herinku předložil smlouvu na zastupitelstvu obce Herink
Dne 16.02.2021 zastupitelé schválili podepsání smlouvy
Dne 23.03.2021 starosta obce Herink informoval starostu Jesenice, že smlouva nebude
podepsána, jelikož nám byla určena spádovost do ZŠČestlice.
Dne 18.05.202]. starosta informoval zastupitele, že smlouvu nepodepsal protože se podařilo
zajistit školský obvod s obcíČestlice
Výtažek ze zápisu č.3l2o2l z I8.5.2o2L
Dlďrwe:
starostd obce informoval o stavu plněni usneseni z předchozích zasedáni obce
8/2019/15 * splněno - viz bod 11 Zo U2021
3/2020/6 - trvá - zatím nedošlo k podpisu smlouvy
1t2ozu5 - splněno - podepsán dodatek se společnosti PRoFA autodoprava s.í.o'
11202116 - splněno viz bod t3 Zo 2/2021
ý202ý7 - splněno - k podpisu smlouvy nedošlo vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit školský obvod s obcÍ
Čestlice
ll2o2t/8 - splněno - problha|Í jednání za účelempříprav stanov wazku' Stanovy budou předloženy na ďíštím

zo

Ll}ozLlg - splněno - oár' Zrufuna

|l2ozttto _ splněno - ýnlouva podepsána, insteláce z-Boxu proběhne dne 21'

u2g2ýt2 - l]vá -

5' 2021
žádost je připravena k podání, podána bude po odsouhlasenÍ uýběru dodavatele

zstupftekňm bere lnÍomad na

Yědotvtl.

Předseda kontrolního výboru:
lng. Attila Szúcs:

