OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady č. 110/2014 obce dne 18. 8. 2014
110/ 1406 Rada obce jednomyslně schvaluje vydání volebního čísla Vřesinských novin v
nákladu 1000 kusů. V tomto čísle bude každé volební straně dána k dispozici
jedna strana formátu A4 s tím, že každá volební strana si připraví obsah dle
vlastního uvážení. Pořadí volebních stran v novinách bude respektovat pořadí
volebních stran, zveřejněné na úřední desce Magistrátu města Ostravy. Podmínky
pro zveřejnění budou předány všem zastupitelům, aby je předali jednotlivým
„lídrům“ volebních stran.
110/ 1407 Rada obce jednomyslně schvaluje provedení technické úpravy na rozvodu vody
v budově na hřišti spočívající v zavedení teplé užitkové vody z kotelny do bytu
správce a instalace měřičů teplé i studené vody pro účely korektního vyúčtování
provozních nákladů a pověřuje Ing. Radomila Lotreka obstaráním realizace. O
případné změně výše nájemného bude rada jednat po provedení úpravy.
110/ 1408 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi
investorem Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, DIČ CZ00095711 a Obcí
Vřesina, kde předmětem smlouvy je stavba „Okružní křižovatka silnic III/4692,
III/4693 s MK ul. Zahrádkářskou ve Vřesině“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
110/ 1409 Rada obce jednomyslně souhlasí s vydáním plné moci pro Ing. Miroslava Tyla,
který je pověřenou osobou zmocněnce, k tomu, aby obec zastupoval ve všech
záležitostech a při veškerých jednáních před úřady, orgány státními a místní
samosprávy, právnickými i fyzickými osobami Stavebním úřadem při Městském
úřadu v Bílovci a Magistrátu města Ostravy a se všemi dotčenými orgány státní
správy a správci jednotlivých inženýrských sítí ve věci vyřizování žádostí pro
zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v souvislosti se
změnou užívání stavby za účelem zbudování ve věci zajištění vydání územního
rozhodnutí, stavební povolení a vydání kolaudačního souhlasu stavby: Okružní
křižovatka silnic III/4692, III/4693 s MK ul. Zahrádkářskou ve Vřesině.
110/ 1410 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014, kterým se
upravuje rozpočet na příjmové i výdajové straně o 151 900 Kč.
110/ 1411 Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč DTJ
Vřesina jako podporu pro uspořádání celostátních sportovních her SDTJ ČR ve
dnech 13. – 14. 9. 2014.
110/ 1412 Rada obce rozhodla neposkytnout dotaci ve výši 12 000 Kč oddílu vodních skautů
Albatros, protože součet dotací za rok 2014, poskytnutých oddílu vodních skautů
Albatros, by překročil zákonný limit pro rozhodovací pravomoc rady. Žádost o
dotaci bude předložena zastupitelstvu obce.
110/ 1413 Rada obce jednomyslně schvaluje darovací smlouvu, kterou OVaK, a.s., daruje
obci Vřesina finanční dar 5 000 Kč. Finanční dar bude využit na financování studie
o zmapování, ochraně a možnosti využití vodních zdrojů na území obce.
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110/ 1414 Rada obce pověřuje Ing. Nedělníka, aby zpracoval zadání studie o zmapování,
ochraně a možnosti využití vodních zdrojů na území obce a navrhnul radě obce
zpracovatele.
110/ 1415 Rada obce rozhodla jednomyslně nepodpořit finančně projekt Handicap centra
Škola života ve Frýdku Místku.
110/ 1416 Rada obce jednomyslně schválila změnu projektu v souladu s předloženou
úpravou projektové dokumentace uvedené stavby (DSP SO 160) z července 2014.
110/ 1417 Rada obce jednomyslně rozhodla, že Boží muka k upomínce tragické smrti
dědečka hudebního skladatele a spisovatele Ilji Hurníka pana Josefa Hurníka v
roce 1891 na křižovatce ulic U Mostu a Mlýnská bude zhotoveno dle návrhu č. 3
od pana Martina Filáka a pověřuje pana Vladimíra Bártu, aby dílo objednal. Cena
nepřekročí částku 15 000,-Kč.
110/ 1418 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce zadat projekt na výstavbu
chodníku podél ulice Osvobození ke hřišti projektantovi se zkušenostmi
s projektováním za podmínek stanovených SFDI.
110/ 1419 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení 68/902 - návrh na využití podzemního
objektu na parc. č. 719/3 Hruška.
110/ 1420 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení 69/909 - jednotný přístup do obecních
objektů.
110/ 1421 Rada obce rozhodla zadat zpracování stavebního posudku pro Dům zahrádkářů a
podle výsledku pak bude rozhodnuto o pořízení architektonické studie
modernizace stávajícího objektu/nového objektu.
110/ 1422 Rada obce jednomyslně revokuje usnesení 88/1160 - úprava parkovacího režimu
před OU a hasičárnou.
110/ 1423 Rada obce jednomyslně rozhodla o likvidaci 11 ks litinových radiátorů, které jsou
v majetku obce, s ohledem na to, že na výzvu na obecním webu dle usnesení
91/1193 se neozval žádný zájemce o koupi. Likvidace bude provedena prodejem
do šrotu.
110/ 1424 Rada obce pověřuje pana Vladimíra Bártu, aby prověřil ceny potenciálních
dodavatelů svodidel na ulici Na Kopečku s ohledem na přítomnost inženýrských
sítí a ochranných pásem a z toho vyplývající jinou pracnost.
110/ 1425 Rada obce rozhodla jednomyslně nahradit uhynulé olše v počtu 5 ks na ulici
Nádražní javorem Acer negundo aureomarginatum. Výsadba je řešena v rámci
reklamace u původního dodavatele EUROVIA CS, a.s.

Ing. Jiří Kopeň

Ing. Michaela Roubíčková

starosta

místostarostka obce
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