OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce č. 13/2015 ze dne 18. 5. 2015
13 / 130 Rada obce jednomyslně jmenuje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve
věci výběrového řízení na rekonstrukci kanalizace na ulici Vřesová, a to ve složení: Ing. Jiří
Augustin, Ing. Miloslav Bocan, Ing. Bohumil Havrlant, Ing. Martin Jaroš, Pavel Pokorný a Ing.
Michaela Roubíčková, Ph.D. Komise se sejde 25. 5. 2015 v 17:00 hodin v budově Obecního úřadu ve
Vřesině.
13 / 131 Rada obce se vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v obci a opakovanému
poškozování obecního majetku jednomyslně rozhodla vyjít vstříc žádosti města Klimkovice o
navýšení počtu strážníků na čtyři s tím, že město Klimkovice ponese zvýšené náklady v částce
660.000,- Kč ročně. Rada obce pověřuje starostku Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. učiněním
příslušných kroků vedoucích ke změně veřejnoprávní smlouvy.
13 / 132 Vzhledem k odstranění vad a nedodělků vzniklých v rámci prací na školní zahradě a
odstranění reklamovaných vad souvisejících s rekonstrukcí budovy MŠ rozhodla rada obce uhradit
fakturu společnosti MH Stavby, s.r.o. za provedené stavební práce na úpravě veřejného
prostranství v areálu MŠ a školní zahrady ve výši 216.882,- Kč včetně DPH, které byly provedeny na
základě objednávky ze dne 12. 9. 2014. Termín oprav škod způsobených zatečením v budově MŠ je
po dohodě s ředitelkou školy Mgr. Lenkou Skýbovou stanoven na měsíc červenec 2015.
13 / 133 Rada obce jednomyslně rozhodla objednat vyhotovení projektové dokumentace na
realizaci parkoviště u MŠ u Ing. Jiřího Taláška – autorizovaného inženýra pro dopravní stavby - v
ceně maximálně 81.000,- Kč bez DPH dle nabídky ze dne 21. 4. 2015 (Příloha 13-2).
13 / 134 Rada obce jednomyslně rozhodla o zakoupení reprosoustavy od firmy Dexon dle nabídky
N13853 v ceně 16.999,20 Kč včetně DPH.
13 / 135 Rada obce jednomyslně schvaluje žádost pana Karla Grygara, RČ: 800917/5548, bytem ul.
Asejevova 1612/8, 70030 Ostrava – Zábřeh o převod nájemní smlouvy k zahrádce N14 v lokalitě „u
školky“ obec Vřesina, katastrální území Vřesina u Bílovce, na paní Jarmilu Kornakovou, RČ:
476210/152, bytem Havlíčkovo náměstí 714/12, 708 00 Ostrava – Poruba a pověřuje starostku Ing.
Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. podpisem nájemní smlouvy.
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