OBEC VŘESINA

Zápis č. 98/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 13.11.2017

Přítomni:

Omluven:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

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

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Smlouva o právu provést stavbu –víceúčelvé centrum ................................................................... 1
Projektová fiše na vybudování jazykové učebny v ZŠ ...................................................................... 1
Oprava dlážděných chodníků .......................................................................................................... 2
Prostředky na pohoštění zaměstnanců obce .................................................................................. 2
Dotace Myslivecký spolek Vřesina z.s.............................................................................................. 2
Souhlas s překopem místní komunikace, p. Hejl ............................................................................. 2
Manipulační řád rybníka v Oší a oprava hráze ................................................................................ 3
Dotace Kostelní jednota .................................................................................................................. 3
Návrh rozpočtu na rok 2018 ……………………………………………………………………………………………………….3

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení a konstatovala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Smlouva o právu provést stavbu –víceúčelvé centrum
Radě obce byla předložena smlouva k souhlasu SSMSK nutná k vydání stavebního povolení ke stavbě
“multifunkčního centra”, především objektu IO 01 zpevněné plochy.
Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s Moravskoslezským
krajem zastoupenýn správcem dotčeného pozemku, tj. Správou silnic Moravskoslezského kraje se
sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ:00095711 k realizaci stavby „Přestavba tělocvičny ZŠ na
komunitní centrum“ a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy, která je
přílohou č. 1-98 tohoto zápisu.
3. Projektová fiše na vybudování jazykové učebny v ZŠ
Radě obce byla předložena projektová fiše (podklad k přípravě projektu) k jazykové učebně v Základní škole
ve Vřesině připravená ředitelkou školy. Fiše slouží jako podklad pro možné získání dotačního příspěvku
k podpoře vybraného projektu.
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Rada obce jednomyslně schvaluje projektovou fiši dle přílohy č. 2-98 tohoto zápisu
zpracovanou Mgr. Lenkou Skýbovou k projektu „Vybudování jazykové učebny na ZŠ Vřesina“ a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem fiše za zřizovatele příspěvkové organizace.
4. Oprava dlážděných chodníků
Rada obce rozhodla za zbylé finanční prostředky v příslušné části rozpočtu, provést lokální opravy chodníků
v obci o rozsahu cca 409 m2. Oslovené firmy předložily cenové nabídky. Nejlepší nabídku podal opět Martin
Mudrij, jehož nabídka je přílohou č. 3-98
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou Martina Mudrije se sídlem Maďarská
1452, Ostrava - Poruba 708 00, IČ: 71949941 na předláždění zámkové dlažby vybraných chodníků
dle přílohy č. 3-98 tohoto zápisu a to za cenu 300 Kč / m2 o celkové ploše 409 m2, tj. za maximální
celkovou částku 122 700 Kč a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky.
5. Prostředky na pohoštění zaměstnanců obce
Rada obce se rozhodla poděkovat zaměstnancům obce za jejich celoroční práci a přispět na pohoštění
vánočního večírku.
Rada obce jednomyslně schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 6 000 Kč pro
zaměstnance obce na pohoštění ku příležitosti konce roku.
6. Dotace Myslivecký spolek Vřesina z.s.
Radě obce byla předložena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na provozní účely. Požadovaná částka
je stejná, jako v minulém roce. Místostarosta p. Augustin, oznámil členství ve spolku a jeho vedení a při
hlasování se zdrželRada obce schvaluje dotaci Mysliveckého spolku Vřesina z.s. se sídlem Osvobození 870,
742 85 Vřesina, IČ: 48808661 ve výši 40 000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 5-98 tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro: 3

Zdržel se: 1

7. Souhlas s překopem místní komunikace, p. Hejl
Vlastník pozemků parc. č. 255, 256 a 257 v k. ú. Vřesina u Bílovce a investor pan Radim Hejl žádá na základě
Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti souhlas obce na povolení
překopu místních komunikací ulic Malá Strana a Důlní , ve vlastnictví obce Vřesina na pozemcích parc. č.
2122 a 259 k. ú. Vřesina u Bílovce, za účelem umístění vodovodních přípojek do silničního pozemku v rámci
staveb „RD Vřesina – RD1“ a „RD Vřesina – RD2, RD3“. Stavby byly odsouhlaseny radou obce usneseními č.
70/597, 70/ 598, 70/599 a 70/600
Rada obce jednomyslně souhlasí s překopem místních komunikací ulic Malá Strana a Důlní
na základě žádosti pana Radim Hejla, ***, ***, ***, spojených s realizací staveb „SO 03 –
Inženýrské sítě, přípojky inženýrských sítí, vsak jímka“ a „SO 03a.b – Inženýrské sítě, přípojky
inženýrských sítí, vsak jímka“ v rámci stavebních objektů „RD Vřesina – RD1“ a „RD Vřesina – RD2,
RD3“, dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Martinem Zemánkem za podmínek
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uvedených v rozhodnutích č. 1246/2016 a 1247/2016 silničního správního úřadu ve Vřesině.
Žádost je přílohou č. 6-98 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně rozhodla pověřit starostku obce Jitku Kozelkovou uzavřením
smlouvy o věcném břemeni s panem Radimem Hejlem, ***, ***, a následném vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí na základě geometrického zaměření skutečného provedení
stavby.
8. Manipulační řád rybníka v Oší a oprava hráze
Na základě špatného stavu hráze rybníka v Oší se rada rozhodla co nejdříve tento stav řešit a zadat
zpracování aktualizace manipulačního řádu. Zároveň bude nutné provést opravu zpevnění hráze a
bezpečnostního přelivu.
Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Martina Jaroše se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85,
Vřesina, IČO: 11180528 na zpracování aktualizace provozního a manipuilačního řádu rybníka v Oší
ve výši 53 288,- vč. DPH dle přílohy č. 7-98 tohoto zápisu a pověřuje starostku obceJitku
Kozelkovou vypsáním objednávky.
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku Ing. Martina Jaroše se sídlem Ve Dvoře 14, 742
85, Vřesina, IČO: 11180528 na zhotovení projektové dokumentace k opravě bezpečnostního
přelivu rybníka v Oší ve Vřesině ve výši 29 040,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 7-98 tohoto zápisu a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky
9. Dotace Kostelní jednota
Radě obce byla předložena žádost Kostelní jednoty ve Vřesině o dotaci ve výši 150 000 Kč. Zvýšení dotace je
odůvodněno plnánem uspořádat ku příležitosti 20. výročí posvěcení kostela koncert skupiny Hradišťan den
v rámci oslav Dne obce 2018. Žádost je přílohou č. 8-98 tohoto zápisu.
Rada jednomyslně rozhodla doporučit zastupitelstvu obce schválení dotace Kostelní
jednotě sv. Antonína Paduánského, z. s., se sídlem Osvobození 94, 742 85 Vřesina, IČ: 45214913
ve výši 150 000 Kč na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

10. Návrh rozpočtu na rok 2018
Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2018 a tento návrh bude prodiskutován se zastupiteli na
pracovní schůzce.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 15.11.2017
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