OBEC VŘESINA

Usnesení č. 98/2014 z jednání rady obce dne 24.2. 2014
98/ 1249 Rada obce jednomyslně schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro stavbu „IV-12-8005307/VB002 Klimkovice, Mexiko, VNk, DTS,
NNk“ v délce 16,00m a 9,00m dle přiložené situace za jednorázovou úplatu ve výši
2500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně jejím podpisem.
98/ 1250 Rada obce rozhodla jednomyslně, že nejvýhodnější nabídkou na realizaci stavby
„Zateplení a úprava střechy MŠ se stavebními úpravami a přístavbou školní jídelny“
je nabídka od společnosti MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30
Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506 a pověřuje starostu obce, aby v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sdělil rozhodnutí rady/zadavatele všem
uchazečům.
98/ 1251 Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
k zabezpečení úkolů obecní policie mezi Vřesinou a Klimkovicemi a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
98/ 1252 Rada obce jednomyslně schvaluje zařazení správního území obce Vřesina do území
působnosti MAS Opavsko a území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) Místní akční skupiny Opavsko na období 2014 –
2020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD MAS Opavsko obci Vřesina
nevznikají finanční závazky vůči MAS.
98/ 1253 Rada obce jednomyslně schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene“ pro stavbu „ A-Fiber-TMCZ, Optická trasa č. 89, PS000736 mezi
75042 Pustá Polom-7795 Ostrava, 17. listopadu“ v délce cca 2 450 m dle přiložené
situace za jednorázovou úplatu ve výši 245 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy.
98/ 1254 Rada obce pověřuje kulturní komisi, aby do 15. dubna 2014 předložila návrh
programu Dne obce.
98/ 1255 Rada obce rozhodla poskytnout dotaci skautskému oddílu Albatros - vodní skauti
Vřesina, se sídlem Junák, svaz skautů a skautek ČR, Opavská 26, Ostrava Poruba, ve
výši 25 000 Kč na pořízení materiálu v souladu s přílohou tohoto zápisu. Tato příloha
bude nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace.
98/ 1256 Rada obce jednomyslně schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Vřesina a Ing.
Martinou Miklendovou na zajištění konzultačních a poradenských služeb s cílem
vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře do doby vydání nového Územního
plánu Vřesina a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
98/ 1257 Rada obce jednomyslně rozhodla neakceptovat nabídku na speciální ošetření stěn
herny v MŠ chemikálií s obsahem TiO2 od firmy NanoGT a.s., U Pekáren 225/1, Praha
10 - Hostivař. Nabídka bude předána k posouzení vedení ZŠ.
98/ 1258 Rada obce schvaluje jednomyslně pokračovat na modernizaci knihovny opravou
atiky a vybudováním zámkové dlažby před objektem ještě před obnovením provozu
v knihovně. Současně s pokládkou dlažby před knihovnou bude provedena pokládka
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dlažby před budovou na hřišti v prostoru bývalé „skalky“.
98/ 1259 Rada obce rozhodla nezadávat reklamu do brožury „První pomoc není věda“ od IV –
Nakladatelství s.r.o.
98/ 1260 Rada obce rozhodla jednomyslně zahájit VŘ na stavební dozor na stavbě „Zateplení a
úprava střechy MŠ se stavebními úpravami a přístavbou školní jídelny“. Rada osloví
minimálně tři zájemce, obsah zadání připraví Ing. Nedělník.
98/ 1261 Rada obce rozhodla jednomyslně zadat modernizaci výtahu na potraviny v budově
MŠ firmě VÝTAHY SILESIA s.r.o. se sídlem v Mikolajicích a pověřuje starostu obce
sjednáním a podpisem smlouvy o dílo dle vítězné nabídky na částku 124 000 Kč bez
DPH. Termín realizace si stanoví vedení školy.
98/ 1262 Rada obce doporučuje v souvislosti s náklady na autobusovou dopravu společnosti
Arriva Morava a.s. provést analýzu ekvivalentního řešení s alternativními dopravci
a nižšími náklady.
98/ 1263 Rada obce pověřuje místostarostku obce zpracováním výroční zprávy podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
98/ 1264 Rada obce stanovuje termín 21. zasedání zastupitelstva obce na středu 23. dubna
2014.
98/ 1265 Rada obce pověřuje Ing. Petra Nedělníka zpracováním návrhu novelizace „Vyhlášky o
místních poplatcích“ zejména s ohledem na přesnější definici veřejných prostranství.
98/ 1266 Rada obce pověřuje starostu obce, aby prověřil legitimní možnosti/podmínky,
vedoucí ke zpoplatnění věcných břemen mezí obcí Vřesina (povinný), FC Vřesina a
DTJ Vřesina (oprávnění) a připravil návrh nového řešení, které bude předloženo
oprávněným z věcného břemene.
98/ 1267 Rada obce pověřuje starostu obce, aby zajistil objektivní analýzu užívání objektu
šaten na hřišti U Opusty s ohledem na provozní náklady a předložil je radě obce
s návrhem opatření.
98/ 1268 Rada obce rozhodla zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby „Zahrada čarovná,
zábavná i poučná“ v souladu s projektem č. CZ.1.02/7.1.00/13.17811 Operačního
fondu životního prostředí.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Ing. Michaela Roubíčková
místostarostka
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