OBEC VŘESINA

Zápis č. 63/2016 z jednání rady obce dne 13.2.2017
Přítomni:

Jitka Kozelková
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Prof. Ing. Vladimír Vašínek
Ing. Martin Lička

starostka obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola plnění usnesení
Financování ZŠ Vřesina v době rozpočtového provizoria
Požadavky Základní a mateřské školy Vřesina
Oznámení o zveřejnění záměru
Akce „Ukliďme Česko“
Den obce
Redakční rada Vřesinských novin¨
Smlouva o poskytování poradenských služeb
Zvláštní užívání pozemku p.č. 2123/5 v kat. území Vřesina u Bílovce
Pozastavení prací na projektech
Rozpočet obce

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1)

Kontrola plnění usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 62. jednání rady. Rada obce konstatuje, že všechna usnesení
jsou splněna.
2)

Financování ZŠ Vřesina v době rozpočtového provizoria

Rada obce předpokládá v rámci schváleného znění usnesení k rozpočtovému provizoriu financování
příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Vřesina zasílání pravidelných příspěvků na provoz ve stejné výši
dle loňského roku. Aby však nedošlo k porušení pravidel rozpočtového provizoria, byl připraven
oficiální dotaz na příslušný odbor Krajského úřadu MSK.
63 / 497 Rada obce jednomyslně schvaluje znění dopisu Krajskému úřadu MSK za účelem
poskytnutí informace k možnosti financování Základní a mateřské školy ve Vřesině po
dobu rozpočtového provizoria.
3)

Požadavky Základní a mateřské školy Vřesina

Rada obce pozve ředitelku ZŠ a MŠ Vřesina na příští zasedání rady k vysvětlení požadavků obsažených
v zápise z jednání starostky obce a vedení ZŠ a MŠ Vřesina ze dne 10.2.2017. Bez usnesení
4)

Oznámení o zveřejnění záměru
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63 / 498 Rada obce jednomyslně schvaluje záměr vypsat veřejnou výzvu k obsazení uvolněné
pozici referenta a pověřuje starostku obce jejím vypsáním.
5)

Akce „Ukliďme Česko“

63 / 499 Rada obce jednomyslně souhlasí s připojením obce do celonárodní akce „Ukliďme Česko“
dne 8.4.2017
6)

Den obce

63 / 500 Rada obce jednomyslně souhlasí s uspořádáním Dne Obce v termínu 10.6.2017
7)

Redakční rada Vřesinských novin¨

Rada obce souhlasí s doplněním redakční rady Vřesinských novin o nové členy a zároveň chce obsah
novin od vlivu rady oprostit.
63 / 501 Rada obce jednomyslně souhlasí s redakční radou Vřesinských novin ve složení Milana
Julínek, Vladimír Bárta, Radoslav Paláček, Helena Freislerová, Jarmila Homolová a
Veronika Příhodová.
8)

Smlouva o poskytování poradenských služeb

Rada obce požádala Ing. Jiřího Kopeně o spolupráci do doby, než budou obsazeny pozice asistenta
starosty obce a referenta silničního správního úřadu.
63 / 502 Rada obce jednomyslně schvaluje znění Smlouvy č. 1/2017 (Příloha č. 1-63) o poskytování
poradenských služeb s panem Ing. Jiřím Kopeněm (IČ: 11553855) ve výši paušální částky
20 000,- Kč měsíčně. Tato smlouva bude sjednána na dobu neurčitou jako dočasná
náhrada za místo asistenta starosty obce a referenta silniční agendy na OÚ Vřesina. Rada
obce pověřuje starostku obce Vřesina Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
9)

Zvláštní užívání pozemku p.č. 2123/5 v kat. území Vřesina u Bílovce

Společnost TRABBAU a.s. se sídlem Collo-louky 126 Frýdek-Místek, IČO 28582675 jako zmocněnec
společnosti ČEZ Distribuce, žádá o souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Selská za
účelem realizace stavby „Vřesina 81/28, Najvert, přípojka NNk“. Přípojka bude realizovaná protlakem
pod místní komunikací ul. Selská, p.č. 2123/5 v kat. území Vřesina u Bílovce.
63 / 503 Rada obce jednomyslně vydává pro společnost TRABBAU a.s. se sídlem Collo-louky 126
Frýdek-Místek, IČO 28582675, souhlas se zvláštním užíváním komunikace za účelem
realizace stavby „Vřesina 81/28, Najvert, přípojka NNk“. Přípojka bude realizovaná
protlakem pod místní komunikací ul. Selská, p.č. 2123/5 v kat. území Vřesina u Bílovce.
Startovací jáma nezasáhne do tělesa komunikace.
10) Pozastavení prací na projektech
Rada obce požaduje předložení souhrnu prací, které byly v rámci projektových dokumentací ke
sběrnému dvoru a zdravotnímu středisku k dnešnímu dni vypracovány. Rada obce vyzve projekční
firmu IGEA k osobnímu jednání v co nejbližším termínu.
63 / 504 Rada obce jednomyslně souhlasí s pozastavením prací na projektových dokumentacích
Hasičárny, „Sběrného dvora Vřesina“ a Zdravotního středisko s tím, že starostka obce
vyzve zhotovitele projektových dokumentací k osobnímu jednání.
11) Rozpočet obce
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Rada obce projednala navržený rozpočet na rok 2017 s tím, že tento rozpočet bude vyvěšen na
úřední desce obce Vřesina vč. dálkového přístupu.
63 / 505 Rada obce jednomyslně souhlasí s upraveným návrhem rozpočtu na rok 2017 a pověřuje
starostku obce Vřesina Jitku Kozelkovou, aby upravený rozpočet umístila na úřední desku
obce.

Jitka Kozelková
starosta
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Pavel Pokorný
místostarosta

