OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce dne 09.06. 2014
105/ 1339 Rada obce jednomyslně schvaluje program 22. zasedání ZO dne 25. června 2014.
105/ 1340 Rada obce se nebude vyjadřovat k petici proti slučování 1. A a 1. B třídy, která byla
doručena obci z emailu paní Gilligové. Problematika je plně v kompetenci ředitelky
příspěvkové organizace a vyhovění petici by znamenalo porušení rozpočtových pravidel,
daných Krajským úřadem MSK.
105/ 1341 Rada obce souhlasí s umístěním stavby-přístavby garáže k rodinnému domu na pozemku
parc. čís. 2096/87 k.ú. Vřesina u Bílovce ve vzdálenosti 1,00 m od vlastnické hranice s
pozemkem parc. čís. 2123/5 k.ú. Vřesina u Bílovce s podmínkou, že žadatel bere na
vědomí přítomnost dvou bříz a jednoho modřínu na pozemku obce a strpí bez stížností
obtíže, které s těmito dřevinami souvisejí (opad listí a větví, stínění apod).
105/ 1342 Rada obce schvaluje návrh smlouvy se společností Telefonica na přeložku sdělovacího
kabelu v prostoru přístavby jídelny k budově MŠ.
105/ 1343 Rada obce schvaluje jednomyslně výzvu na podání nabídek na realizaci akce
„Rekonstrukci tělocvičny včetně moderního vybavení“ a pověřuje paní Regínu Vřeskou
zveřejněním výzvy v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu a
s podmínkami poskytovatele dotace.
105/ 1344 Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejněním výzvy na zpracování projektu na
realizaci odvodnění dolního konce ulice Selské.
105/ 1345 Rada obce pověřuje Ing. Radomila Lotreka zpracováním seznamu zborcených vpustí a
předložením návrhu na opatření.
105/ 1346 Rada obce nesouhlasí s převzetím objektu SO 126_1, aniž by rezignovala na svůj závazek
objekt převzít. Rada obce akceptuje převzetí předmětného stavebního objektu po
dokončení přemostění komunikace III/4692 a po zrušení tranzitní dopravy po
komunikaci, která je předmětem SO 126_1. Rada obce pověřuje starostu obce, aby
v tomto smyslu informoval ŘSD.
105/ 1347 Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout záštitu sportovní akci CYKLOMARATON
OSTRAVA 2014 dne 9.8. 2014 kromě podpory morální také poskytnutím služby Obecní
policie Vřesina k zajištění bezpečnosti průjezdu účastníků na území obce.
105/ 1348 Rada obce rozhodla jednomyslně neposkytovat finanční podporu – dar - podporu
Společnosti pro ranou péči, IČ 75095017.
105/ 1349 Rada obce rozhodla podpořit myšlenku obnovení Božích muk k upomínce tragické smrti
dědečka hudebního skladatele a spisovatele Ilji Hurníka pana Josefa Hurníka v roce 1891
na křižovatce ulic K Mostu a Nádražní částkou max. 15 000 Kč z rozpočtu obce a pověřuje
Ing. Vladimíra Bártu, aby radě obce předložil minimálně tři návrhy řešení na posouzení.
105/ 1350 Rada obce jednomyslně souhlasí s přijetím sponzorského daru na obnovení Božích muk
k upomínce tragické smrti dědečka hudebního skladatele a spisovatele Ilji Hurníka pana
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Josefa Hurníka v roce 1891.
105/ 1351 Rada obce rozhodla instalovat jednostranná svodidla podél pozemní komunikace ul. Na
Kopečku v délce 120 m k zabránění případného nechtěného sjetí ze svahu na pozemní
komunikaci ul. Malá Strana. Stavba bude financována z výnosu za pokuty, vybrané za
nedodržování dopravních předpisů Obecními strážníky ve Vřesině. Rada obce pověřuje
Ing. Vladimíra Bártu, aby prověřil aktuální podmínky realizace s ohledem na platnou
legislativu a obstaral cenovou nabídku.
105/ 1352 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou na realizaci hudebního vystoupení v rámci
programu setkání „seniorů jubilantů“ ve Vřesině pod názvem „Číše plná operety“
s uměleckou agenturou Karel SMOLKA, Vančurova 19, Opava, IČ: 67719317 částku
7 400 Kč a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy.
105/ 1353 Rada obce rozhodla jednomyslně darovat Českému svazu Včelařů, o.s., ZO Klimkovice
částku 1 000 Kč u příležitosti vydání publikace a výstavy ke 110. výročí existence spolku.
105/ 1354 Rada obce zařadí zprávu KV na nejbližší jednání ZO.
105/ 1355 Rada obce jednomyslně schvaluje seznam veřejných prostranství pro účely aktualizace
Obecně závazné vyhlášky o poplatcích. Seznam je uveden v příloze tohoto zápisu.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce
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Ing. Michaela Roubíčková
místostarosta

