OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce č. 6/2015 ze dne 28. 1. 2015
6 / 49 Rada obce schvaluje znění stanoviska k žádosti DTJ z 19. 1. 2015.
Hlasování: pro 3, zdržel se 1
6 / 50 Rada obce se jednomyslně usnesla na personálním složení redakční rady Vřesinských novin:
Ing. Vladimír Bárta, Milan Julínek a Sára Bedrunková. Redakční rada pracuje bez nároku na
honorář.
6 / 51 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje znění a s okamžitou platností vydává jednací řád
redakční rady Vřesinských novin.
6 / 52 Rada obce provedla kontrolu vyúčtování dotací, které byly přiděleny subjektům v roce
2014. V dokladech byly shledány drobné nedostatky a subjekty budou vyzvány k jejich
odstranění.
Termín: do 13. 2. 2015. Zodpovědná: starostka
6 / 53 Rada obce jednomyslně rozhodla poskytovat zájmovým organizacím (ať již s právní
subjektivitou, nebo bez právní subjektivity), kde většinu členů tvoří občané s trvalým
bydlištěm v obci Vřesina obecní prostory pro jejich základní činnost na základě smlouvy o
krátkodobé opakované výpůjčce ve smyslu §§ 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. –
občanského zákoníku bezplatně s tím, že v podrobnostech bude způsob poskytování a
hrazení nákladů na spotřebovanou energii, teplo, vodné a stočné, případně úklid upraven
rozhodnutím rady, kterým bude o uzavření smlouvy o poskytnutí prostor pro konkrétní
organizaci rozhodováno. Za základní činností organizace se nepovažuje činnost, resp. akce,
kde je vybíráno vstupné, byť i dobrovolné, případně akce, na kterou je zvána veřejnost.
6 / 54 Rada obce jednomyslně rozhodla uhradit Ing. Jiřímu Kopeňovi na základě jeho žádosti o
proplacení pracovních cest u cest do míst mimo obec částku odpovídající km uváděným na
mapy.cz a u cest po obci částku odpovídající vypočtenému průměru dle km jím ujetých po
obci za předcházející 3 měsíce.
6 / 55 Rada obce jednomyslně souhlasí se zněním odpovědi Ing. Petru Nedělníkovi na návrh na
projednání záležitosti v orgánu obce, který byl podán dne 6. 1. 2015.
6 / 56 Rada obce se jednomyslně rozhodla, že nebude sestavovat pracovní skupinu, ale že přímo
osloví občany obce s nabídkou ke spolupráci na Programu rozvoje obce.
6 / 57 Rada obce vzala na vědomí zápis č. 2 Komise pro rozvoj obce s tím, že nepovažuje za
žádoucí navyšovat počet členů komise.
6 / 58 Rada obce se jednomyslně usnesla používat pro veškeré administrativní procesy (pokladnu,
mzdy, matriku i registr obyvatel) jednotný software – GORDIC. Rada obce akceptuje
cenovou nabídku společnosti GORDIC na instalaci, zaškolení, asistenci i roční update.
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6 / 60 Rada obce se jednomyslně usnesla, že zajištěním prodeje nápojů v průběhu 4. obecního
plesu a zajištěním večeře (v hodnotě 100,- Kč na osobu) pověří paní Janu Holušovou.
6 / 61 Rada obce se jednomyslně rozhodla zrealizovat Den obce dne 13. 6. 2015 a Sportovní den
obce 19. 9. 2015.
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