52/04/2018- RO –U
Příloha k usnesení
z 52. zasedání rady obce konané dne 27. 4. 2018 v 16.30 v zasedací síni obecního úřadu

Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,
Ing. Pavla Novosadová

Program:
1. Konkurz na ředitele PO MŠ a ZŠ
2. Žádosti
3. Různé
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Usnesení
z 52. zasedání rady obce konané dne 27. 4. 2018 v 16.30 hodin v zasedací síni obecního úřadu
1.Konkurz na ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu a usnesení konkurzní komise o pořadí
vhodných uchazečů pro výkon práce ředitele ZŠ a MŠ Dolní Bečva v souladu s §5 odst. 2-5 vyhlášky
MŠMT č. 54/2005 Sb. Rada obce jmenovala ředitelem ZŠ a MŠ Dolní Bečva, Dolní Bečva 578, IČO
48773981 na základě vyhlášeného konkurzního řízení a dle doporučení konkurzní komise v souladu
s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 Sb. o obcích a na základě ustanovení §166 odst. 2
z. č. 561/2004 Sb. školský zákon na šestileté období od 1. 8. 2018 Mgr. Michaelu Vašutovou. Rada
obce ukládá starostovi obce písemně vyrozumět účastníky konkurzu o výsledku konkurzního řízení a
řediteli zaslat jmenování do 4. 5. 2018
2. Žádosti
2.1. Žádost o umožnění výstavby RD
Rada obce schválila žádost o umožnění výstavby 1RD na p. č. 1528 v k. ú. Dolní Bečva v proluce mezi
domy.
2.2.Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Rada obce schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů, z.s.,
základní organizace Horní Bečva ve výši 10000,- Kč na vyvíječ aerosolu s kompresorem pro léčení
včelstev.
2.3.Žádost o povolení prodloužení doby hudební produkce
Rada obce schválila prodloužení doby hudební produkce ve sportovním areálu na soukromé akci do
druhé hodiny ranní 1. 7. 2018 dle žádosti.
3.Různé
3.1. Souhlas zřizovatele se zapojením do programu Obědy do škol ve Zlínském kraji II.
Rada obce schválila souhlas zřizovatele se zapojením do programu Obědy do škol ve Zlínském kraji II
dle přílohy.
3.2.Dodatek č. 1 ke SOD
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke SOD na akci „Stavební úpravy drobné provozovny v obci Dolní
Bečva“ dle přílohy.

Bc Pavel Mana
Starosta

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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