OBEC VŘESINA

Zápis č. 112/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 12.03.2018

Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Podpora akce ke Dni matek ............................................................................................................. 1
Místní akční plán(MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II............................................................. 1
Magnetická tabule – knihovna ........................................................................................................ 2

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 111. zasedání rady obce Vřesina a konstatovala, že všechna usnesení
jsou plněna.
2. Podpora akce ke Dni matek
Radě byla předložena žádost kulturní komise o finanční příspěvek, která by ráda místo obecního plesu
uspořádala jinou akci, tentokrát ku příležitosti ke Dni matek. Žádost je přílohou č. 1-112 tohoto zápisu.

112/912 Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Vřesina ve výši
12 000 Kč na organizaci akce “Děkujeme maminkám” organizované kulturní komisí obce Vřesina dne
19.5.2018.
3. Místní akční plán(MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Cílem MAP II je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání
v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve. Důraz bude kladen na
podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou
vzdělávání, mentoringu a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center v rozvoji gramotností a
klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem. Podmínkou realizace již konkrétních projektů škol a jejich zřizovatelů z IROP a z OP VVV
je soulad předkládaných projektů se schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023. Jako území dopadu
bylo zvoleno území správního obvodu obce s rozšířenou působností – město Ostrava. Výzva Magistrátu města
Ostravy je přílohou č. 2-112 tohoto zápisu.
112/913 Rada obce jednomyslně souhlasí se zapojením do projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Ostrava II”
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112/914 Rada obce jako zástupce zřizovatele MŠ a ZŠ na území spádového obvodu ORP Ostrava
jednomyslně souhlasí se spoluprací při přípravě a realizaci projektu “Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP Ostrava II” se Statutárním městem Ostrava jako předkladatelem projektu na tvorbu
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.
4. Magnetická tabule – knihovna
Na základě požadavku knihovnice paní Hurníkové byl zpracován z veřejně dostupných informací cenový
přehled nabídek na pořízení venkovní magnetické tabule o velikosti se sloupky k zabetonování. Přehled cen z
eshopu tabulí vel. 15xA4 je přílohou č. 3-112 tohoto zápisu.
112/915 Rada obce na základě dostuných podkladů o cenách produktu pověřuje místostarostu obce Ing.
Jiřího Augustina objednáním venkovní magnetické vitríny z eshopu firmy forplast.cz pro Obecní
knihovnu Vřesina a to v ceně do 10 000 Kč bez DPH.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 16. 3. 2018
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