OBEC VŘESINA

Usnesení č. 106/2014 z jednání rady obce dne 16. 06. 2014
106/ 1356 Rada obce pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně, aby uzavřel se sdružením
SNAR, zastoupeným Ing. Petrem Řeháčkem, smlouvu o nájmu obecního rybníka na
dobu 5 let.
106/ 1357 Rada obce rozhodla, že rekonstrukce MŠ má nejvyšší prioritu a musí být zachován
harmonogram, aby bylo možné MŠ otevřít po skončení prázdnin.
106/ 1358 Rada obce jednomyslně rozhodla předat právníkovi k posouzení, zda splňujeme
podmínky použití „Jednacího řízení bez uveřejnění“ dle § 23 odst. 7 zákona č.
137/2006 Sb o veřejných zakázkách (dále jen zákon) pro řešení víceprací.
106/ 1359 Kalkulace s navýšením ceny bude prověřena pracovníkem stavebního dozoru
z hlediska oprávněnosti a výšky ceny.
106/ 1360 Rada obce pověřuje starostu obce, aby dohodnul s panem Vladimírem Novákem
zajištění dalšího postupu pro navýšení ceny zakázky tak, aby byl v souladu § 23
odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb.
106/ 1361 Rada obce pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci s právníkem připravil návrh
dodatku ke smlouvě na ošetření víceprací v souladu s výsledkem „Jednacího řízení
bez uveřejnění“ na vícepráce na modernizaci budovy MŠ s dodavatelem stavby
firmou MH-STAVBY s.r.o.
106/ 1362 Rada obce jednomyslně schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Vřesina okres Ostrava,
příspěvkové organizace ve výši 20 000 Kč.
106/ 1363 Rada obce jednomyslně souhlasí s obsahem “ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu “Vřesina p. Valkovský, příp.
NNk, VB 03“ na pozemku parc. čís. 2122 k.ú. Vřesina u Bílovce v rozsahu přiložené
situace tj. 8,00 m za finanční náhradu 800 Kč bez DPH.
106/ 1364 Rada obce jednomyslně souhlasí se „Smlouvou o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů“ č. 30/0418 včetně jejího dodatku č. 1 se společností EKOKOM, a.s., IČ 25134701 a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem této
smlouvy.
106/ 1365 Rada obce jednomyslně souhlasí s obsahem „Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti“ pro stavbu „ Vřesina 266/2, Migdal, NNk,IV-12-8008182“, v rozsahu
přiložené situace tj v délce 40 m za jednorázovou úplatu ve výši 4 000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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