OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce dne 26.5. 2014
104/ 1323 Rada obce rozhodla pořídit lavičky a odpadkové koše pro umístění v extravilánu i
intravilánu obce v celkovém objemu do 100 tis. Kč.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

104/ 1324 Rada obce pověřuje starostu a místostarostu obce zpracováním seznamu lokalit pro
doplnění odpadkových košů a laviček pro extravilán i intravilán s ohledem na
odolnost proti vandalismu, krádežím a samozřejmě i minimalizaci nákladů na
údržbu.
104/ 1325 Rada obce jednomyslně schvaluje záměr zakoupit softwarovou aplikaci AMEServer
od firmy DIGIS s.r.o. a převést veškerá geografická data do nové aplikace v souladu
se smlouvou VRE14_SOD a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy, kde
jednorázová cena plnění pro rok 2014 činí 16 335 Kč bez DPH.
104/ 1326 Rada obce schvaluje jednomyslně rozpočtové opatření č. 4/2014.
104/ 1327 Rada obce rozhodla jednomyslně o znovuotevření knihovny po rekonstrukci 30.
května v 16:00 pro zastupitele a pozvané řemeslníky. Otevření pro veřejnost se
bude konat v pondělí 2. června v 11:00.
104/ 1328 Rada obce rozhodla doporučit likvidaci torza stavebního objektu bez popisného
čísla na parcele p.č. 677 v k.ú. Vřesina u Bílovce ve spolupráci s firmou MH stavby
Ostrava jako dodavatelem stavby „Zahrada čarovná, zábavná i poučná“, kde
předpokládané náklady na likvidaci činí cca 250 tis. Kč.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

104/ 1329 Rada obce jednomyslně rozhodla akceptovat rozdělení všech pohledávek do
kategorií dle návrhu Ing. Nedělníka.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

104/ 1330 Rada obce rozhodla odepsat pohledávky, označené na přiloženém seznamu jako
kategorie A.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

104/ 1331 Rada obce pověřuje Ing. Roubíčkovou zpracováním směrnice „pro správu a
vymáhání pohledávek vzniklých výkonem samostatné působnosti“.
104/ 1332 Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem obecního
rybníka a pověřuje starostu obce, aby zajistil zveřejnění záměru na úřední desce.
104/ 1333 Rada obce pověřuje Ing. Petra Nedělníka projednáním nájemní smlouvy se
zástupcem sdružení SNAR Ing. Petrem Řeháčkem.
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104/ 1334 Rada obce rozhodla vypovědět nájemní smlouvu na část parcely p.č. 679/1 s panem
Radimem Ulmannem a pověřuje starostu obce, aby nájem ukončil v souladu
s nájemní smlouvou.
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

4

0

1

104/ 1335 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu na přeložku vedení NN číslo
Z_S24_12_8120040050 mezi obcí Vřesina a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
104/ 1336 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení č. 100/1291.
104/ 1337 Rada obce jednomyslně schvaluje převod nájmu zahrádky N 12 o výměře 227,5 m2
v lokalitě „U školky“. Dosavadní nájemce Rudolf Kubisztal, nový nájemce Petr
Hlisníkovský, r.č. 560101/1240.
104/ 1338 Rada obce jednomyslně rozhodla prodloužit panu Josefovi Vincencimu nájem
v obecním bytě na hřišti do 30. června 2015 a pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce
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Ing. Michaela Roubíčková
místostarosta

