OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady č. 101/2014 obce dne 7.4. 2014
101/ 1298 Rada obce pověřuje starostu obce, aby sjednal s dodavatelem nábytku významnou
slevu s ohledem na nízkou kvalitu dílenského zpracování a montáže.
101/ 1299 Rada obce doporučuje jednomyslně pokusit se prodat celé portfolio pohledávek za
neuhrazené služby a pověřuje starostu obce, aby prověřil možnosti prodeje ve
spolupráci Mgr. Kučerou.
101/ 1300 Rada obce pověřuje starostu obce, aby na nejbližším zasedání ZO ověřil vůli
zastupitelů prodat nedobytné pohledávky obce a vyžádal si souhlas ZO se
zveřejněním výzvy na podání nabídky na odkup pohledávek obce.
101/ 1301 Rada obce rozhodla jednomyslně doporučit zastupitelstvu obce koupit od
společnosti Slunečná stráň s.r.o., IČ 27822478 kanalizaci ve Hřbitovní ulici a
pozemek p.č. 1753/188 (část chodníku na ulici Hřbitovní). Podmínkou pro realizaci
koupě kanalizace je současné předání stavebního povolení, kolaudační rozhodnutí,
zaměření skutečného provedení stavby, projektové dokumentace a kamerové
zkoušky, resp. jiného dokladu, který prokáže skutečný stav kanalizace.
101/ 1302 Rada pověřuje starostu obce, aby návrh kupní smlouvy na kanalizaci ve Hřbitovní
ulici a pozemek p.č. 1753/188 (část chodníku na ulici Hřbitovní) předložil na
nejbližším zasedání ZO.

101/ 1303 Rada obce schvaluje jednomyslně program 21. zasedání ZO dne 23. dubna 2014.
101/ 1304 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
101/ 1305 Rada obce schvaluje kupní smlouvu na ojetý dodávkový automobil Renault Trafic
DCi za částku 100 000 Kč, WIN: VF1FLACA65Y103424, kde prodávajícím je firma
Ricars s.r.o. Bílov, č.p. 98, PSČ 743 01IČ: 28638000 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
101/ 1306 Rada obce rozhodla jednomyslně nevyhovět žádosti o podporu Fondu pro opuštěné
a handicapované děti se sídlem v Mořkově.
101/ 1307 Rada obce schvaluje návrh oddělovacího geometrického plánu pro SO126.1 na
stavbě „Prodloužená Rudná“ v souladu s přílohou tohoto zápisu.
101/ 1308 Rada obce jednomyslně souhlasí s tím, aby paní Kristína Grzychová, Hřbitovní 844,
Vřesina, bezplatně využívala část plochy parku u hasičské zbrojnice o výměře 36 m 2
jako oplocenou hrací plochu pro děti ze soukromých jeslí. Mimo provoz jeslí bude
pozemek veřejně přístupný.
101/ 1309 Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě „Zateplení a úprava střechy MŠ se
stavebními úpravami a přístavbou školní jídelny“ s firmou MH – STAVBY, s.r.o., se
sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 27776506. Předmětným dodatkem
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č.1 se zhotoviteli umožňuje zahájit přípravné práce na staveništi bez omezení
provozu MŠ a ZŠ. Rada obce pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kopeně podpisem
dodatku č.1.
101/ 1310 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit výzvu na podání nabídek na dodávku
elektrické energie a plynu na období po vypršení platnosti stávajících smluv.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Ing. Petr Nedělník
člen rady
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