OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce č. 100/2014 dne 24. 3. 2014
100/ 1282 Rada obce pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem smlouvy na zakázku
„Zateplení a úprava střechy MŠ se stavebními úpravami a přístavbou školní jídelny“
s vítězným uchazečem společností MH – STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700
30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506 a to ve znění, jaké bylo uvedeno ve výzvě na podání
nabídek.
100/ 1283 Rada obce rozhodla objednat výměnu oken v budově toalet na hřbitově u firmy JS
okna s.r.o. v souladu s jejich nabídkou A14-167-OU VRESINA a to v hnědé barvě.
100/ 1284 Rada obce rozhodla jednomyslně neakceptovat nabídku společnosti Ovanet a.s. na
instalaci videokamer na území obce Vřesina.
100/ 1285 Rada obce rozhodla jednomyslně umístit do prostoru úložiště odpadů jednu kameru,
která bude snímat prostor před kontejnery tak, aby bylo vidět počínání uživatelů i
čitelné registrační číslo vozidla.
100/ 1286 Obec Vřesina, jako vlastník kapličky Nadevsí (Nadevšu) jednomyslně schvaluje, aby
Kostelní jednota sv. Antonína Paduánského jako nezisková organizace vlastním
jménem požádala o grant na opravu této kapličky za podmínky, že oprava zachová
její původní vzhled a bude spočívat:
 v opravě fasády, vzhled omítky zůstane původní, barva bílá
 sokl opraven tak, aby odolával vlhkosti, barva tmavě hnědá
 střecha, pokud bude špatná konstrukce tak opravit, jinak plech očistit od koroze a
natřít
 okna dělená, dvoukřídlá, z nerozbitného skla
 osazení nové mříže
 výměna kříže za dvouramenný, pozlacený
 oplechování horní římsy, aby bylo zabráněno stékání vody po omítce
 instalace vhodného stojánku na svíčky před objektem kapličky.
100/ 1287 Rada obce jednomyslně schvaluje „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8008900/2“
pro stavbu „ Vřesina Woznica, přípojka NNk“ v délce 11,00m dle přiložené situace za
jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč/bm bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Jiřího
Kopeně jejím podpisem.
100/ 1288 Rada obce jednomyslně rozhodla zveřejnit na ÚD záměr pronájmu části parcely č.
314 o rozloze cca 300 m2, která je dlouhodobě užívána panem Pospíšilem,
dosavadním vlastníkem sousední parcely č. 312 a domu č.p. 157.
100/ 1289 Rada obce rozhodla jednomyslně poskytnout Dům zahrádkářů ochotnickému spolku
ve Vřesině zdarma včetně vystupování hostujících ochotnických divadel a případné
dobrovolné vstupné ponechat ochotníkům na další rozvoj souboru - kostýmy,
dekorace apod.
100/ 1290 Rada obce jednomyslně souhlasí se zřízením věcného břemene (služebnosti) na
pozemku 1712/1 k.ú. Vřesina u Bílovce s právem jízdy a chůze za účelem instalace a
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údržby geodetických bodů s nucenou centrací na pozemku 1715/1 k.ú. Vřesina u
Bílovce ve prospěch oprávněného Ředitelství silnic a dálnic ČR.
100/ 1291 Rada obce jednomyslně schvaluje převod nájmu zahrádky N12 na parcele 679/1 o
výměře 227,5 m2 mezi původním nájemcem Rudolfem Kusztalem, Dr. Martínka 23,
Ostrava 3 a novým nájemcem paní Jiřinou Makovou, Náměstí Družby 1239/9,
Ostrava Poruba.
100/ 1292 Rada obce projednala složení povodňové komise a jednomyslně rozhodla ponechat
povodňovou komisi v původním složení.
100/ 1293 Rada obce pověřuje starostu obce organizačním zajištěním akce, v rámci které budou
mít občané možnost zbavit se v domácnosti nebezpečných odpadů (barev, olejů,
chemikálií apod.)
100/ 1294 Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem smlouvy na zajištění stavebního dozoru
na modernizaci MŠ.
100/ 1295 Rada obce rozhodla jednomyslně zahájit výběrové řízení na zajištění stavebního
dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce na stavbě „Zateplení a úprava
střechy MŠ se stavebními úpravami a přístavbou školní jídelny“ kde jediným
kritériem je cena.
100/ 1296 Rada obce jednomyslně schvaluje návrh upravené verze Smlouvy o poskytování
dotací z rozpočtu obce, ve které je mezi povinnostmi příjemce dotace zařazena
povinnost „informovat o činnosti, výsledcích práce resp. o využití dotačních peněz
formou článku ke zveřejnění ve Vřesinských novinách“ a ukládá starostovi obce
upravenou smlouvu předložit k projednání na nejbližším zasedání ZO
100/ 1297 Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o výkonu funkce lesního hospodáře
na lesním majetku ve vlastnictví obce Vřesina ze dne 28. 2. 2008“ mezi obcí Vřesina a
firmou Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., IČ 25816977, kterým se smluvní vztah
prodlužuje do 31.12 2015.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Ing. Petr Nedělník
člen rady

Usnesení z jednání rady obce č. 100/2014 dne 24. 3. 2014, strana 2

