OBEC VŘESINA

Zápis č. 100/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 27.11.2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Ing. Martin Lička
Ing. Jiří Augustin
Pavel Pokorný
Prof. Ing. Vladimír Vašínek

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Odměna ředitelce základní školy ..................................................................................................... 1
Jmenování členů školské rady ......................................................................................................... 2
Sponzorský dar škole ....................................................................................................................... 2
Žádost o skácení stromu – zahrádky u mateřské školy ................................................................... 2
Rozpočtové opatření č..8/2017 ....................................................................................................... 2
Schválení programu zastupitelstva obce Vřesina ………………………………………………………………………. 2

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna

2. Odměna ředitelce základní školy
Rada obce obdržela od ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Lenky Skýbové podklady pro schválení odměny ředitele za rok
2017. Vzhledem k tomu, že rada je zřizovatelem ZŠ a MŠ, je oprávněna o odměně rozhodnout.
Dle metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze odměny ředitelům poskytovat
podle § 13 zákona o platu a podle § 10 nařízení vlády zejména za „úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť
významného pracovního úkolu, který ředitelé podstatným způsobem ovlivnili, např. významné výchovně
vzdělávací a mimoškolní aktivity, zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci, osobní podíl na zajištění
významných výchovných akcí a veřejně prospěšné činnosti a jiné mimořádné a jednorázové úkoly“.
Vzhledem k úspěšnému výsledku inspekce Základní a mateřské školy, provedení rekonstrukce elektřiny,
instalace videovrátného a dalších vzdělávacích a společenských aktivit, rada obce odměnu ředitelce školy
schvaluje. Podklad pro udělení odměny je přílohou č. 1-100 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje roční odměnu Základní školy a Mateřské školy Vřesina,
okres Ostrava – město p.o., Mgr. Lence Skýbové ve výši 50.000 Kč.
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3. Jmenování členů školské rady
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu
zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Třetinu těchto členů jmenuje zřizovatel. Těmto
jmenovaným právě končí funkční období, přičemž funkční období člena školské rady zvoleného v
předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v
řádných volbách. Rada obce rozhodla jmenovat do školské rady stejné zástupce.
Rada obce jednomyslně jmenuje členem školské rady Základní školy a Mateřské školy
Vřesina, okres Ostrava – město p.o pana Petra Martiníka, ***, ***.
Rada obce jednomyslně jmenuje členem školské rady Základní školy a Mateřské školy
Vřesina, okres Ostrava – město p.o pana Pavla Pokorného, ***, ***.

4. Sponzorský dar škole
Ředitelka ZŠ a MŠ ve Vřesině předložila radě nabídku Ing. Řeháčka na poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč pro ZŠ a MŠ Vřesina. Nabídka je přílohou č. 2-100 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. poskytnutého Ing. Petrem Řeháčkem, ***, ***.

5. Žádost o skácení stromu – zahrádky u mateřské školy
V areálu zahrádek u MŠ uschnul strom, je nutné požádat orgán OŽP o jeho skácení.
Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu Ing. Jiřího Augustina podáním žádost o
skácení suchého smrku pichlavého na parc. č. 679/1 k.ú Vřesina u Bílovce dle přílohy č. 3-100 zápisu
a to do 1.12.2017.

6. Rozpočtové opatření č..8/2017
Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle přílohy č. 4-100
tohoto zápisu a to v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 57.000 Kč.

7. Schválení programu zastupitelstva obce Vřesina
Rada obce jednomyslně schvaluje navržený program zastupitelstva obce Vřesina na den
6.12.2017 v tomto znění:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schválení dotace Kostelní jednotě na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
Schválení dotace FC Vřesina na rok 2018 včetně veřejnoprávní smlouvy
Návrh rozpočtu na rok 2018
Záměr prodeje pozemků – Strž
Obecně závazná vyhláška - požární řád
Obecně závazná vyhláška o školském obvodu
Stanovení výše stočného na rok 2018
Bezúplatný převod podílu pozemku parc. č. 261 k. ú. Vřesina u Bílovce
Rozpočtové opatření
Schválení odměn dle NV č. 318/2017 Sb.
Nařízení odvodu z odpisu pro ZŠ a MŠ Vřesina
Zápis finančního výboru
Zpráva o činnosti rady obce za r. 2017
Závěr a diskuse

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 30.11.2017
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