Zápis z jednání Rady obce Chotíkov konané dne 15.10.2012
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Program jednání a jeho prubeh:
1) RO projednala posudek zdravotního stavu stromu v areálu zš.
Usnesení: RO ukládá p. Belohlavému rešit zelen dle posudku
zpracovaného ti. DANIMA.
Hlasování: S pro
2) RO projednala stížnost p. Antonína Saláka týkající se havarijního stavu
operné zdi v majetku ti. STAVPRAN, která ohrožuje majetek pana Saláka.
Rešení není v kompetenci obce, stížnost bude postoupena príslušnému
stavebnímu úradu.
Usnesení: RO ukládá starostovi obce postoupit tuto stížnost príslušného
stavebního úradu ve Meste Touškov.
Hlasování: 5 pro
3) RO projednala pripomínky k návrhu ÚP obce Chotíkov, které budou
predloženy ZO Chotíkov.
4) RO projednala anonymní žádost o pomoc týkající se komunikace
reditelky ZŠ s rodici. Žádost byla projednána s reditelkou ZŠ. Žádost i
vyjádrení reditelky ZŠjsou prílohou zápisu.
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Vážený pane starosto,
reaguji na anonym, který jste mi poslal v príloze.
Prosím o zjištení a specifikaci daného problému, tzn., kdo je autorem a o jaký den a hodinu se v
tomto prípade jedná. Jsem prítomna ve škole každý den, samozrejme mám vyucovací povinnost a
další záležitosti, které reším.
Nemohu tedy vždy vyhovet všem, pokud jde o neplánovanou návštevu, pokud dotycný pocká, jsem
vždy k dispozici a ochotna jednat. Nejsem si v žádném prípade vedoma arogantního a povýšeného
jednání, naopak si myslím, že vycházím v rámci svým možností vstríc všem a je s podivem, že se
dotycný nedokáže podepsat a specifikovat daný problém do dopisu. Težko se mi vyjadruje k danému
problému, když vubec nevím, kdy tato situace dle pisatele nastala. Nejsem si vubec vedoma, že bych
nekoho odmítla, pokud ano, tak jenom v prípade, že jsem mela duležité jednání a pokud by dotycný
pockal a mám cas, jsem vždy ochotna s každým jednat.
Vy víte z poslední obecní rady, že jsem udelala veškerá možná opatrení pro prehlednost pracovní
doby pedagogu i muj, cerpání dovolené atd. Krome toho jsem se na základe tohoto anonymu po
dohode s paní zástupkyní Mgr.
Pritzlovou rozhodla, že stanovím pravidelné úrední hodiny reditelky školy pro verejnost, a to v
pondelí od 15:00 - 16:00 hodin, dále jsem na základe domluvy kdykoliv k dispozici. Na webových
stránkách je kontakt na školu jak majlový, tak i telefonní, prozatím nemám služební mobilní telefon,
soukromý telefon pro tyto úcely k dispozici dávat nebudu.

o tomto dopise si myslím své. Mám ráda jednání na rovinu, ten, kdo se nedokáže podepsat ani
specifikovat daný problém, je clovek, který takto nejedná.
Preji hezký den a teším se na další spolupráci, doufám, že v príjemnejším

duchu.

S pozdravem
Mgr. Zuzana Houdková
reditelka
Materská škola a Základní škola Chotíkov, príspevková organizace Chotíkov 173
330 17, Chotíkov

