OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce č. 112/2014 ze dne 15. 9. 2014

112/ 1432 Rada obce rozhodla jednomyslně přidělit zakázku na opravu místních komunikací ve
Vřesině firmě H&B cz. s.r.o. Uherské Hradiště. Rozsah oprav bude omezen částkou 150 tis. Kč vč.
DPH. Rada obce pověřuje starostu obce, aby práce na opravě výtluků objednal s plněním
neprodleně.
112/ 1433 Rada obce rozhodla jednomyslně navýšit firmě INGESTA spol. s r.o. odměnu za
odvedenou práci stavebního dozoru na stavbě modernizace budovy mateřské školy o 90 750 Kč vč.
DPH s ohledem na vícepráce odvedené při dozoru na předmětné stavbě – viz příloha zápisu.
112/ 1434 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na modernizaci
budovy MŠ s firmou MH stavby s.r.o., jehož předmětem jsou schválené vícepráce v objemu
797.398,33 Kč vč. DPH, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jeho podpisem.
112/ 1435 Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu s názvem
„Školní zahrada čarovná, zábavná i poučná“, který se týká platebních podmínek uvedených v
článku VIII. smlouvy o dílo takto: část ceny díla uvedené v čl. VII smlouvy o dílo odpovídající pracím
provedeným zhotovitelem do 31. 08. 2014, tj. částku ve výši 749.632,- Kč bez DPH, uhradí
objednatel zhotoviteli na základě průběžné faktury, kterou zhotovitel vystaví po uzavření tohoto
dodatku. Splatnost této průběžné faktury je 30 dnů. Součástí této průběžné faktury bude soupis
odsouhlasených prací a dodávek provedených do 31. 08. 2014 s uvedeným data a podpisů
oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. Kromě náležitostí stanovenými příslušnými
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést na průběžné faktuře i údaje uvedené v článku VIII.
odst. 3 písm. a) – h) smlouvy o dílo. Článek VIII. smlouvy o dílo se na tuto průběžnou fakturaci
použije přiměřeně. Zbytek ceny díla bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen
„faktura“) vyhotoveného po řádném zhotovení a předání díla objednateli a jeho převzetím
objednatelem bez vad a nedodělků. Na tuto konečnou fakturaci se přiměřeně použije článek VIII.
smlouvy o dílo.
112/ 1436 Rada obce jednomyslně souhlasí s obsahem petice a pověřuje starostu obce, aby petici
jménem obce podepsal.
112/ 1437 Rada obce nemá námitek proti umístění – zavěšení – optického kabelu na
železobetonový sloup na území obce Vřesina v lokalitě Mexiko mezi domy Společná 209 a Společná
330.
112/ 1438 Rada obce souhlasí jednomyslně s navýšením rozpočtu pro rok 2014 pro JSDH Vřesina o
částku 20 000 Kč.
112/ 1439 Rada obce jednomyslně akceptuje nabídku pana Tomáše Babicy ve výši 100 343,-Kč
včetně DPH na vybudování dalšího úseku pěšiny Jeničky a to po pozemku parc. čís. 2101/1 k hranici
pozemku parc. čís. 2414/2 vše k.ú. Vřesina u Bílovce, to je od rybníka (suché WC) po ukončenou
část pěšiny Jeničky v celkové délce 90m a pověřuje starostu obce, aby uvedené práce objednal.

OBEC VŘESINA
112/ 1440 Rada obce jednomyslně souhlasí s převodem nájmu zahrádky č. C16 o výměře 199,95
m2, lokalita „Strž“, na nového nájemce paní Pavlínu Tutkovou, nar. 12.6. 1974, bydliště Reslova
1077/15, Ostrava Poruba.
112/ 1441 Rada obce rozhodla jednomyslně pověřit Mgr. Petra Kučeru návrhem řešení, resp.
analýzou postavení obce Vřesina v záležitosti narovnání vlastnických vztahů v prostoru chodníku
mezi ulicí Malá Strana a Hlavní, zejména s ohledem na možnost „vydržení“ předmětného pozemku
paní Petrou Kostelňákovou, případně možnosti „vydržení“ pozemku pod obecním chodníkem na
parcele 297/5.
112/ 1442 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy darovací na
část parcely 2383/4, na které se plánuje výstavba okružní křižovatky silnic III/4692, III/4693 a MK
Zahrádkářská, kde obdarovaným bude investor okružní křižovatky, kterým je Moravskoslezský kraj
a doporučuje zastupitelům obce schválení uvedené Smlouvy.
112/ 1443 Rada obce jednomyslně souhlasí s darovací smlouvou, kterou manželé Kateřina a
Zdeněk Hurníkovi darují obci 500 Kč jako příspěvek na obnovu Božích Muk na křižovatce ulic
Mlýnská a U mostu a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem smlouvy.
112/ 1444 Rada obce revokuje usnesení 110/1406 o vydání speciálního předvolebního vydání
Vřesinských novin z důvodu nezájmu zástupců volebních stran, které nemají zastoupení v radě
obce Vřesina.
112/ 1445 Rada obce rozhodla poskytnout Ing. Petru Nedělníkovi dar ve výši 15 000 Kč při
příležitosti jeho 75. narozenin.
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