Zápis z25.9.2Ot7
jednání
o
Komise pro rozvoj obce .
Přítomni : lng. Nedělník, lng. Kopeň, ing. Šíma
1) K problematice zadání studie balastních vod v kanalizaci,
Téma je rozpracováno ing. Kopeňem v části analyzy (popis situace v celém
území,úloha horního území,ekonomickédopady, studny, přítoky, možnosti
kvantifiace přítokůpodle jednotlivých větví,) a mělo by vyústit do zadání cca
tohoto znění :,,Najít ekonomicky reálnou metodu oddělení splaškových vod od
pramenitých a dešťových, sveden, resp. využitípřed svedením v celé oblasti
Vřesiny, popř. v rozhodující části".
Materiál po dokončeníbude přeposlán členůmkomise a projednán na
říjnovém jednání to je 23. t0. v L7 hod, na oU.l

2)

obce Vřesiny k městu Ostrava,
První nástin materiálu zabývajícíhose touto problematikou zpracuje ing.
Nedělník a předloží členůmkomise k diskuzi. Předpokládá se : materiálem by se
mělo vážně zabývat hlavně nové zastupitelstvo po volbách 2018, současné
zastupitelstvo by s ním mělo souhlasit. V materiálu akcentovat : těžce
řešitelnéproblémy Vřesiny v dalšíchletech, uýhody z připojení, dopady na
samostatnost rozhodování, možnost znova se oddělit, způsob připojeníze
K možnosti připojení

zákona o obcích , respektování statutu města Ostravy atp.
Materiál bude projednán na Komisi 23.10.2017
.l

3)Komise projednala materiál ,, bezplatná doprava pro občany Vřesiny nad 70
let" připravený ing. Šímou( příloha č.1). Komise nepředpokládá realizaci .

3)

řešení úprav hasiČskézbrojnice po dokončenízdravotnického střediska
ing. Šímazpracuje návrh zadání v tom smyslu ,o jaké úpravy by se mělo
jednat včetně prostor dvora a prostoru rychlé roty .K tomu naváže kontakt
s pracovníky rychlé roty a s vedením hasičskéhosboru. To bude podkladem
pro jednání rady a ZO s tím , že je to i v Akčnímprogramu na léta 2O18-2OI9
K

Programu rozvoje obce .
4) Komise souhlasís nákupem víceúčelovéhostroje- traktoru pro zimní a letní
údržbu.
5) Komise se bude zabývat návrhem prof.'Křetinského , zamítnutým ZO
s tím ,žezvážípřípadné přínosy a podle toho navrhne-( nenavrhne) radě
zařazení na prosincové ZO a k případnou revokaci usnesení. Materiál
připraví ing. Kopeň na jednání 23.L0.2Ot7
Příloha č.1: Bezplatná doprava pro občany Vřesiny nad 70 let.
Zapsal :lng. Nedělník

