U S N E S E N Í č. 60
z jednání Rady obce Horní Moštěnice, konané dne 6. února 2013
RO bere na vědomí:
1. Splnění Usnesení RO ze dne 23. 1. 2013.
2. Informace starosty z jednání s pedagogickým sborem a rodiči žáků páté třídy ZŠ a MŠ ke
vzniklé situaci.
3. Stanovisko České školní inspekce k prošetření stížnosti rodičů.
4. Oznámení M-M reality o uzavření Smlouvy o rezervaci na prodej bývalého zdravotního
střediska.
5. Zprávu o stavu veřejného pořádku Obvodního oddělení policie Přerov za rok 2012.
6. Aktualizaci záplavového území toku Moštěnka zpracovávané Povodím Moravy, s.p.
7. Povodňový plán střediska Salix Morava, a.s. bez připomínek.
8. Žádost občana H. M. o sdělení informací dle zák. č. 106/1999 v předloženém znění.
9. Podání občana H. M. se stanoviskem k odpovědi v předloženém znění.
10. Nezávazný příslib bankovního úvěru k žádosti o dotace na podporované bydlení od České
spořitelny, a.s.
11. Nabídku na zpracování energetického průkazu veřejných budov dle zákona č. 318/2012
Sb.
RO odsouhlasila:
12. V souladu s § č. 166 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
v platném znění, vyhlásit dnem 6. 2. 2013 konkurzní řízení na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Horní Moštěnice, příspěvková organizace, na dobu
určitou 6 let.
13. A/ Písemně doložit veškeré zápisy z řešení přestupků žáků za kalendářní rok 2012.
O: ředitelka ZŠ a MŠ
T: do 15. 2. 2013
B/ Písemně doložit rozbor příčin a vyhodnocení stížnosti rodičů žáků páté třídy ZŠ.
O: ředitelka ZŠ a MŠ
T: do 15. 2. 2013
C/ Písemně doložit návrh okamžitých opatření k vyřešení stížnosti rodičů žáků páté třídy
ZŠ.
O: ředitelka ZŠ a MŠ
T: do 15. 2. 2013
D/ Písemně doložit návrh preventivních opatření k předcházení těchto negativních
případů.
O: ředitelka ZŠ a MŠ
T: do 15. 2. 2013
14. Dohodu o provedení práce mezi obcí H. M. a p. Čepem na zhotovení profesionálních
fotografií obce.
15. Dohodu o provedení práce – úprava konferenčních stolů v knihovně s občanem H. M.
16. Zpracování cenové nabídky na zhotovení 3 ks stojanů s vývěsní cedulí přivítání do obce
Horní Moštěnice.
O: starosta
T: do 30. 4. 2013
17. Zařadit na program příštího jednání ZO bod „Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva
obce čl. 10, bod č. 2, v předloženém znění.
O: starosta
T: příští jednání
18. Smlouvu mezi Obcí H. M. a Drtiče-třídiče s.r.o. na likvidaci a drcení bývalého areálu
statku v předloženém znění.
19. Z důvodu nevyhovujících rozvodů vody a odpadů opravu a rekonstrukci sociálních
zařízení v budově obecního úřadu.
20. Nákup lomového kamene na opravu zborceného břehu Moštěnky u jezu.

21. Z důvodu zlepšení vybavení prvního stupně ZŠ a MŠ nákup dataprojektoru, plátna a
přenosného počítače.
O: starosta
T: do 30. 3. 2013
RO ukládá:
22. Odeslat žádosti o delegování členů do konkurzní komise na KÚ OK, ČŠI.
O: starosta
T: do 8. 2. 2013
23. Oznámit náležitosti vyhlášení konkurzu s termínem podání přihlášek na úřední desku obce
a inzercí v Novém Přerovsku.
O: starosta
T: do 8. 2. 2013
24. Písemně oznámit vyhlášení konkurzu ředitelce ZŠ a MŠ a školské radě.
O: starosta
T: 7. 2. 2013
RO doporučuje:
25. ZO schválit doplnění JŘ ZO čl. 10, bod č. 2, v předloženém znění.

Vladimír Martínek, starosta obce

Ing. Tomáš Ostrčil, místostarosta obce

