OBEC HUSLENKY

VÝPIS USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 21. 11. 2017 v
obřadní síni obecního úřadu
Přítomno:
Místo:
Začátek jednání:
Zapisovatel:

10 členů OZ (viz prezenční listina)
obřadní síň obecního úřadu
16:00 hod.
Mgr. Helena Jurčíková

1 - 22/17 ZO Huslenky schvaluje:
1. program zasedání ZO č. 22.
zápis bod č. 2
2. zapisovatelem zápisu Mgr. Helenu Jurčíkovou a ověřovateli zápisu Miroslava Čapáka a Ing.
Josefa Václavíka.
zápis bod č. 3 a)
3. návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Bc. Schön Martin a Vozák Antonín st.
zápis bod č. 3 b)
4. na základě § 84 odst. 2 písm a) a p) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje
strategický dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Vsetín“ ve všech jeho částech:
1. Analytická část
2. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
3. Akční plán pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín
4. Implementační část – Závěrečná sebehodnotící zpráva.
zápis bod č. 5
příloha č. 1
5. zapojení do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.“ a dále schvaluje, aby město Vsetín
bylo nositelem projektu a žadatelem o finanční podporu.
zápis bod č. 6
příloha č. 2

2 - 22/17 ZO Huslenky bere na vědomí:
1. zprávu o plnění usnesení z minulého zastupitelstva obce Huslenky č. 21.
zápis bod č. 4
2. připomínky členů zastupitelstva obce z dnešního zasedání, viz zápis.
zápis bod č. 7

22. zasedání ZO 21. 11. 2017
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OBEC HUSLENKY

Zapisovatelka:

Mgr. Helena Jurčíková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Čapák v. r.
Ing. Josef Václavík v. r.
Nedílnou součástí tohoto Usnesení je i Zápis z jednání OZ č. 22 (zveřejněný na www.huslenky.cz) a
přílohy 1-2 založeny u starosty obce k nahlédnutí.

Mgr. Helena Jurčíková v. r.
místostarostka obce

22. zasedání ZO 21. 11. 2017

Oldřich Surala v. r.
starosta obce
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