OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce dne 20. 1. 2014
96/ 1230 Rada obce jednomyslně schvaluje doplnění programu a materiály pro 20. zasedání
ZO dne 29. ledna 2014.
96/ 1231 Rada obce jednomyslně schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce na
podporu činnosti klubu důchodců ve Vřesině ve výši 50 000 Kč.
96/ 1232 Rada obce schvaluje jednomyslně nákup věcných cen na odměny pro děti v soutěžích
na maškarním plesu a discoplesu, který pořádá Základní škola a Mateřská škola
Vřesina, okr. Ostrava, příspěvková organizace, ve spolupráci se SRPDŠ v souhrnné
výši 6 000 Kč.
96/ 1233 Rada obce rozhodla jednomyslně nezakupovat a nevyvěsit tibetskou vlajku dne 10.
března v den 55. výročí tibetského povstání proti Číně.
96/ 1234 Rada obce schvaluje navýšení kapacity školní družiny z počtu 60 na 90 dětí s
účinnosti k 1. 9. 2014 u Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres Ostrava –
město, příspěvková organizace.
96/ 1235 Rada obce souhlasí s tím, aby obec Vřesina majitelům parcel dotčených obecním
chodníkem mezi ulicemi Malá strana a Hlavní navrhnula řešení ponecháním stávající
polohy chodníku a „narovnáním vlastnických práv“ s vlastníky pozemků (směnou,
případně koupí a prodejem části plochy dotčených pozemků p.č. 288/1, 288/2 a
288/3).
96/ 1236 Rada obce rozhodla jednomyslně ponechat v platnosti ceník služeb ve smuteční síni.
96/ 1237 Rada obce jednomyslně souhlasí se Smlouvou na zajištění hudební produkce na III.
vřesinském obecním plese s hudebním duem MUZIKUS ve výši 5 100 Kč pověřuje Ing.
Jiřího Kopeně podpisem smlouvy.
96/ 1238 Rada obce jednomyslně rozhodla vrátit poskytnutou dotaci ze MSK z dotačního
programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“ ve výši
50% získané investiční dotace, tj. 34.000Kč na projekt Školní zahrada čarovná,
zábavná i poučná.
96/ 1239 Rada obce souhlasí jednomyslně se zakoupením uměleckého řezbářského díla od
pana Luboše Zavadila za částku 20 000 Kč včetně instalace.
96/ 1240 Rada obce jednomyslně souhlasí se „Smlouvou o poskytnutí práva provést stavbu na
cizím pozemku a souhlas se vstupem na pozemek“ kterou Dagmar Vyležíková, nar.
11.1.1987, bytem Osvobození 692, 742 85 Vřesina bude oprávněná provést stavbu
vodovodní a kanalizační přípojky na části pozemku parc. čís. 2123/5 k.ú. Vřesina
u Bílovce (ul. Selská) k plánovanému rodinnému domu na pozemku parc. čís. 2096/88
k.ú. Vřesina u Bílovce a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy.
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