OBEC VŘESINA

Usnesení z jednání rady obce č. 12/2015 ze dne 15. 4. 2015

12 / 116 Rada obce jednomyslně schválila rozpočtové opatření č. 2/2015 dle Přílohy 12-1 tohoto
zápisu.
12 / 117 Rada obce jednomyslně schválila podobu formuláře Žádost o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace (Příloha 12-2).
12 / 118 Rada obce jednomyslně rozhodla vyhlásit výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu č. 2015 / 01 - Rekonstrukce kanalizace na ulici Vřesová ve Vřesině (Příloha 12-6).
12 / 119 Rada obce jednomyslně rozhodla o pořízení klimatizace pro 1. NP budovy obecního úřadu
od firmy SV-Klimatizace, Hovorany 553, 696 12 Hovorany, IČ: 872 04 258 za cenu 62.600,-Kč bez
DPH a pověřuje starostku obce Ing. Michaelu Roubíčkovou podpisem smlouvy o dílo.
12 / 120 Rada obce jednomyslně rozhodla o prodloužení platnosti Smlouvy č. 03/2013 o výkonu
lesnických činností a poskytování služeb v souvislosti se správou a hospodařením v lesích ve
vlastnictví obce Vřesina ze dne 10. 4. 2013, uzavřené se společností Ostravské městské lesy a zeleň,
s.r.o., IČ: 25816977, které předmětem je výkon těžebních a pěstebních činností v obecních lesích na
období do 31. 12. 2016 a pověřuje starostku Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. uzavřením a
podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. 03/2013, kterým bude platnost smlouvy prodloužena do 31. 12.
2016.
12 / 121 Rada obce se jednomyslně rozhodla uzavřít s formou Warnet.cz, s.r.o., Záhumení 745, 742
85 Vřesina, IČ 26870932 smlouvy na zabezpečení připojení k internetu s poskytování
telekomunikačních služeb pro objekty Knihovna a garáže za Hasičskou zbrojnicí a pověřuje
starostku obce Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. jejich podpisem.
12 / 122 Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASECOL, a.s., Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231 a pověřuje starostku obce Ing. Michaelu Roubíčkovou,
Ph.D. jejím podpisem.
12 / 123 Rada obce jednomyslně rozhodla, že za obec Vřesina se členem Komise lázeňské a
okrašlovací města Klimkovic stane starostka obce Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
12 / 124 Rada obce se jednomyslně rozhodla předložit žádost Mgr. Dagmar Stavačové, , bytem
Plzeňská 490 a Mgr. Svatavy Adamovičové, bytem Plzeňská 392 o odkup pozemků p. č. 1373 a 1376
na program nejbližšího zasedání zastupitelstva s doporučením tento odkup schválit.
12 / 125 Rada obce se jednomyslně rozhodla požádat silniční a správní úřad o vydání
deklaratorního rozhodnutí, že pozemní komunikace v úseku mezi ulicí Vřesovou a budoucím
přemostěním silnice I/11 – prodloužená Rudná na pozemcích parc. č. 2119/14, 1699/6, 1699/3,
1699/7, 1699/8, 1699/9 a 1701/12 k. ú. Vřesina u Bílovce je veřejnou přístupovou účelovou
komunikací.
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12 / 126 Rada obce bere na vědomí analytickou část Programu rozvoje obce.
12 / 127 Rada obce jednomyslně rozhodla objednat 10 košů na psí exkrementy od firmy
VšeProObce - Michal Zbořil, Gen. Píky 2910/7, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 88615723 v
celkové ceně dodávky 28.580,20 Kč včetně DPH.
12 / 128 Rada obce jednomyslně revokuje nepřesně formulované usnesení 3/28, kterým se
rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín – Záchranná stanice
živočichů – Bartošovice o příspěvek na záchranu kriticky a silně ohrožených druhů ptáků ve výši
1.000,- Kč na rok 2015.
12 / 129 Rada obce se jednomyslně rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu ochránců přírody ZO
Nový Jičín – Záchranná stanice živočichů – Bartošovice o příspěvek na záchranu kriticky a silně
ohrožených druhů ptáků a poskytnout dar ve výši 1.000,- Kč na rok 2015 a pověřuje starostku In.
Michaelu Roubíčkovou, Ph.D. podpisem darovací smlouvy.

Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
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Pavel Pokorný
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