OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady č. 109/2014 obce dne 4. 8. 2014
109/ 1385 Rada obce rozhodla jednomyslně akceptovat nabídku na instalaci dvou plynových
závěsných kondenzačních kotlů „Junkers ZSBR 28-3 A CERAPUR COMFORT 7,7-27,7
kW pro kotelnu v MŠ za nabídkovou cenu 42.067,- Kč/ks bez DPH.
109/ 1386 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit výzvu na podání nabídky na realizaci
odvodnění Slezské ulice před parcelou p.č. 1484 k.ú. Vřesina u Bílovce. Součástí
nabídky bude požadavek návrhu optimálního technického řešení.
109/ 1387 Rada obce jednomyslně rozhodla zadat realizaci projektu „Rekreační stezky –
pěšina Jeničky, Mexiko“ v souladu s dotací registrační číslo 13/019/2242a/
/780/000087 na doporučení hodnotící komise panu Tomáši Babicovi, Na svahu 554,
742 85 Vřesina, za částku 699.310Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy na realizaci.
109/ 1388 Rada obce rozhodla jednomyslně nevyhovět námitce pana Ing. Tomáše Krayzela
uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu územního opatření o stavební
uzávěře s příslušným odůvodněním.
109/ 1389 Rada obce vydává ve své kompetenci podle § 6 odst. 6 písm. c) a § 98 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") za použití ustanovení § 97
odst. 1, § 98 a 99 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE – opatření
obecné povahy obce Vřesina č. 1/2014.
109/ 1390 Rada obce jednomyslně souhlasí se zaúčtováním pohledávky ve výši 219 Kč za
Finančním úřadem do nákladů obce a zrušením pohledávky v účetnictví obce.
109/ 1391 Rada obce rozhodla jednomyslně poskytnout dar ve výši 2000 Kč na výstavbu
BabyBoxu v nemocnici v Havířově formou darovací smlouvy ve prospěch „Babybox
pro odložené děti – Statim, z. s., IČ: 27006891, DIČ: CZ27006891“ a pověřuje
starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem darovací smlouvy.
109/ 1392 Rada obce jednomyslně rozhodla navýšit počet dělnických zaměstnanců v údržbě
obce o jednoho člověka.
109/ 1393 Rada obce posoudila žádosti o práci v útvaru údržby obce a doporučila starostovi
uzavřít pracovní poměr s panem Jiřím Buroněm, bydliště Sosnová 343, Vřesina.
109/ 1394 Rada obce jednomyslně rozhodla vyhovět žádosti o vydání souhlasu ke zřízení
nezpevněné lesní cesty na části lesního pozemku parc. čís. 1349/1 k.ú. Vřesina u
Bílovce o výměře 23m2 za předpokladu, že si žadatel p. Zdeněk Besta, nar.
15.3.1940, zajistí veškerá nutná povolení u orgánu státní správy lesů, především
dočasné vynětí z lesního půdního fondu a po té uzavře s obcí Vřesina nájemní
smlouvu (7,-Kč/m2/rok).

Usnesení z jednání rady č. 109/2014 obce dne 4. 8. 2014, strana 1

OBEC VŘESINA
109/ 1395 Rada obce jednomyslně rozhodla




navýšit počet zaměstnanců obce o jednoho strážníka,
zveřejnit nabídku volného pracovního místa na pozici strážníka na obecním webu,
požádat o spolupráci Úřad práce v Ostravě.

109/ 1396 Rada obce jednomyslně souhlasí se “ Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu “ č. IP-128015779 pro stavbu „Vřesina p. Valkovský, příp. NNk, VB 03“ jako nadzemní
kabelovou přípojku nad pozemkem parc. čís. 2122 k.ú. Vřesina u Bílovce v rozsahu
přiložené situace tj. v délce 8,00m za finanční náhradu 800 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
109/ 1397 Rada obce schvaluje smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro vydání
rozhodnutí o změně využití území pozemku 1140/210 a 1140/29 (odstavná plocha u
hřiště U Opusty) s firmou PROJEKT 2010 za částku 22 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce Ing. Jiřího Kopeně jejím podpisem.
PRO: 3

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

109/ 1398 Rada obce jednomyslně souhlasí se „Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení služebnosti inženýrské sítě “, kterou v zastoupení Telefonica Czech Republic
a.s., předkládá SITEL spol. s r.o., Oblast Ostrava, U Studia 2253/28, 700 30 OstravaZábřeh pro stavbu „ VPI Vřesina úpravy u MŠ “, v rozsahu přiložené situace v délce
cca 26,00m za jednorázovou úplatu ve výši 2600 Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce Ing. Jiřího Kopeně jejím podpisem.
109/ 1399 Rada obce jednomyslně souhlasí s obsahem „Smlouvy o zřízení věcného břemene“,
kterou ČEZ Distribuce, a.s. předkládá v zastoupení firmou ELTOM, s.r.o., Oběžná
163/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory pro stavbu „ Zemní kabelové vedení
přípojky NN 0,4kV“, v rozsahu přiloženého geometrického plánu č. 1525IP14240/2013 za úplatu ve výši 1800,00Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing.
Jiřího Kopeně jejím podpisem.
109/ 1400 Rada obce rozhodla jednomyslně vydat kladné stanovisko k projektu „Přístavba,
nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 35, Vřesina“ s tím, že žadatel
stavebník Jakub Slavík se zavazuje, že umožní případnou výstavbu chodníku, resp.
autobusové zastávky u státní silnice III/4693 podél parcely č. 303 k.ú. Vřesina tím,
že prodá obci Vřesina pruh parcely o šířce nezbytně nutné pro případné rozšíření
chodníku/zřízení autobusové zastávky.
109/ 1401 Rada obce jednomyslně souhlasí s realizaci stavby „Cyklostezka W Poruba –Krásné
Pole“ za podmínky, že projektová dokumentace a následná stavba budou
odpovídat požadavkům, které jsou uvedené ve stanovisku obce Vřesina ze dne
16.7.2014 pod č.j. 746/2014 tj. v úseku č. 2 bude šířka vozovky 3,50m pro odvozní a
vyvážecí soupravy z lesních komplexů, mezi km 0,00000 až 0,26622 bude únosnost
konstrukce cyklostezky 50tun pro odvozní soupravy, mezi km 0,26622 až 0,55148
bude únosnost konstrukce cyklostezky 15tun pro vyvážecí soupravy.
109/ 1402 Rada obce jednomyslně trvá na ukončení nájmu části parcely p.č. 679/1 (trafika).
109/ 1403 Rada obce jednomyslně rozhodla objednat projekt nové lávky přes Porubku v ulici
Usnesení z jednání rady č. 109/2014 obce dne 4. 8. 2014, strana 2

OBEC VŘESINA
U Mostu. Projekt bude svými technickými i vizuálními parametry korespondovat s
lávkou u hřiště U Opusty. Rada obce rozhodla objednat projekt u Ing. Kittricha,
který je autorem projektu lávky U Opusty.
109/ 1404 Rada obce pověřuje pana Vladimíra Bártu, aby prověřil oprávněnost požadavků na
profil obecní komunikace v šíři 4 m a v kladném případě navrhnul řešení.
109/ 1405 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit výzvu na opravu výtluků na obecních
komunikacích s objemem prací max. 270 tis. vč DPH s realizací nejpozději do konce
09/2014.

Ing. Jiří Kopeň

Ing. Michaela Roubíčková

starosta

místostarostka obce
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