Zápis
z Komise pro rozvoj

!*

obce

ze dne 17.7.2077

Přítomni : lng. Nedělník, ing. Kopeň , ing. Šíma

Program

:

1)Seznámení s výsledky projednáníZápisu KPRO ze 5.6.2017 v radě obce
2) Návrhy

pro Akčníplán 2018 -zltg

3) Ostatní
K bodu 1)
K PC 03.11 Rekonstrukce kanalizací.

O úpravě stočnéhobude rada obce jednat.
K PC'04.01 vybudováníspol. sálu.

Rada obce navrhuje vypsání architektonícké soutěže zařadit do Akčního
plánu ( dále jen AP) pro rok 2018.
K Pc 01.08 Dalšídětskéhřiště

Rada obce navrhuje realizaci posunout do AP v roce 2018,kdy bude vyřešena

směna pozemků
PC01-.02 Upravit okolí rybníku v Oši.

Rada obce bude realizovat nové stavby místo současných starých v roce 2OL7.
KPRO u pozorňuje na materiál lng. Jaroše z roku 2OI2, kde je hráz
v nevyhovujícím stavu , je třeba opravit přepad a nánosy u hráze a provozovat
nádrž podle nově zpracovaného manipulačníhořádu.
PC01.04 Pokračovat v budování pěšin
Rada obce navrhuje čekat na vypsání dotacía přesunout realizaci do roku 2019.
1

PC03.01 vybudováníchodníků. Navrhuje se přesunout realizaci do roku 2a18.
PC03.13 vykupovat pozemky pro rozšířeníhřbitova

.

Budou provedeny první kroky - identifikace vlastníků a zahájeníjednánís nimi.
PC03.L7- Přebudování Jednoty na zdravotní středisko.
Souhlas s pokračováním projektování a zajištěním finacování.
PC03.18 Rekonstrukce vstupu na hřbitov

.

Probíhá 2.kolo výběrového řízení
PC06.01. Zachování prameniště z roku 1932.
Rada navrhuje přesun do roku 2018.

KPRO upozorňuje na výjimečnou příležitost stategického rozhodnutí o
nákupu , kdy vlastník je v konkurzu a pozemek P.C. 670, Lv 1663 o uýměře
2460 by mohl být ke koupi za qíhodných podmínek od správce.
PC03.04 Realizovat opravy místních komunikací

.

Harmonogram pro rok 2018 byl projednán v ZO a bude doplněn o rok 2019.

K

akcím mimo Program rozvoje obce

Projekt na o přestavbu tělocvičny
Bylo rozhodnuto

,že ze sedmi

:

:

staveb Projektu se uskutečnípouze kruhový

objezd.

Parkoviště u MŠ.
Zpracovává se nový projekt, bude realizováno.
Projet stavebního dvora
Nebude realizován

.

.

2) Návrhy pro Akčníplán 2018-20L9.

Na dalšíjednáníKomise konané dne 28.8.20t7 v 17.hod. na OU, si členové

Komise připraví návrhy na realizaci akcíPRO v Akčnímplánu 2OI8-20t9

.

3)Ostatní.
1) K doplnění stávajícího PRO se navrhuje

:

a)Oprava ( rekonstrukce) hasičárny, soc. zařízení , zázemí rychlé roty, dílen a
garáží v souvislosti s dokončenímzdravotního střediska- návrh

-

lng. Kopeň.

b)Řešení znevýhodnění občanůVřesiny v oblasti tar. Zóny lX- návrh

c)Úvaha o připojeníVřesiny k Ostravě

- orientace

-

ln8. Šíma

ing. Nedělník.

d) případný návrh úpravy Akčníhoplánu 2OL6-2OI7 do ZO připraví ing.

Nedělník.

Zapsal : lng. Nedělník

