OBEC VŘESINA

Zápis č. 72/2017 z jednání rady obce dne 18.4.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Výběr sekačky
Schválení programu zastupitelstva obce Vřesina
Pověření starostky obce k rozhodnuít o souhlasu se stavbou
Inzerce ve Vřesinských novinách
Obsazení kulturní komise rady obce Vřesina
Projektová dokumentace pro Multifunkční centrum
Smlouva o zpracování žádosti k získání dotace

Výběr sekačky

Rada obce oslovila tři firmy k předložení cenové nabídky vřetenových sekaček. Na nabídku zareagovaly dvě
firmy předložením nabídek několika typů repasovaných použitých sekaček. Cenové nabídky jsou přílohou
tohoto zápisu č. 1. Rada obce včetně zástupce FC Vřesina posoudila předložené nabídky a na základě
zkušeností a nabídnutých podmínek vybrala sekačku
72/ 614 Rada obce, na základě nabídek dvou firem o celkovém počtu sedmi strojů, jednomyslně
rozhodla o koupi sekačky typu Jasobsen TRI-KING 19003WD, 80 cm dle nabídky pana Pavla
Znišťála, Lískovec 426, 73801 Frýdek – Místek, IČ: 70632740, za cenu 367 000,- Kč a pověřuje
starostku obce k vyzvání uchazeče k předložení návrhu kupní smlouvy. Obě nabídky jsou
přílohou tohoto zápisu č. 1-72.
2.

Schválení programu zastupitelstva obce Vřesina

72/ 615 Rada obce jednomyslně schvaluje navržený program zastupitelstva obce Vřesina na den
26.4.2017 v tomto znění:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Volba zapisovatele
Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
3.

Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k. ú. Vřesina u Bílovce a 297/2 k. ú.
Vřesina u Bílovce
Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vřesina a městem
Klimkovice k zabezpečení úkolů obecní policie.
Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Bílovecko
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Koupě pozemku parc. č. 291/2 k. ú. Vřesina u Bílovce
Schválení konceptu zdravotního střediska
Zápisy KV obce
Zápisy FV obce
Volba člena KV
Směrnice rady o veřejných zakázkách malého rozsahu
Úkoly pro FV a KV
Zpráva o činnosti rady obce
Diskuze
Závěr

Pověření starostky obce k rozhodnutí o souhlasu se stavbou

Z důvodu zrychlení procesu vydávání souhlasu se stavbami na území obce Vřesina a maximální vstřícnosti
k žadatelům se Radě obce Vřesina navrhuje rozhodnout svěřit starostce obce vydávat souhlas se stavbou
z titulu vlastníka sousedního pozemku. Tento souhlas je požadován v případě podání žádosti o územní
souhlas dle ust. § 96 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo
v případě ohlášení drobné stavby dle ust. § 105 odst. 1 písm. f) cit. zákona. V případě územního souhlasu se
jedná se o stavbu ve vzdálenosti větší než 2 m od pozemku obce. V případě pochybnosti, zda souhlas vydat
či nevydat, nic nebrání tomu, aby starostka materiál předložila k rozhodnutí rady obce. Podkladový materiál
je přílohou č. 2-72 tohoto zápisu.
72/ 616 Rada obce Vřesina jednomyslně svěřuje starostovi obce Vřesina právo rozhodnout o souhlasu se
stavbou z titulu vlastníka sousední nemovitosti tak, jak to vyžaduje zákon č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů.
4.

Inzerce ve Vřesinských novinách

Rada obce souhlasí s myšlenkou propagace místních podnikatelů prostřednictvím inzerce ve Vřesinských
novinách. Inkasovaná částka by posloužila k dalšímu rozvoji tohoto média a pokrytí nákladů na tisk.
72/ 617 Rada obce jednomyslně souhlasí se zveřejňováním inzerce a pověřuje starostku Jitku
Kozelkovou vytvořením ceníku inzerce ve spolupráci s redakční radou Vřesinských novin do
30. 5. 2017.
5.

Obsazení kulturní komise rady obce Vřesina

Rada obce projednala personální složení kulturní komise. Protože paní Marcela Kudelová se vzdala funkce
předsedy a člena komise, je nutné doplnit nového člena a stanovit výše odměn za výkon funkce.
72/ 618 Rada obce jednomyslně rozhodla, že kulturní komise bude dále pracovat ve složení: předseda
Mgr. Marie Šupalová, členové Michaela Kovalská a Iveta Lagonikasová.
72/ 619 Rada obce se jednomyslně usnesla, že odměna za výkon funkce člena kulturní komise rady obce
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Vřesina bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a její výše se stanoví tak, aby byla
totožná s odměnou, kterou by za uvedenou funkci obdržel člen zastupitelstva obce podle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění
pozdějších předpisů.
6.

Projektová dokumentace pro Multifunkční centrum

Rada obce se rozhodla přijmout nabídku projekční kanceláře k dokončení části projektové dokumentace
stavby PŘESTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM dle usnesení 70/590 a a70/591. Nabídka
je přílohou č. 3-72 tohoto zápisu.
72/ 620 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy PROJEKTSTUDIO
EUCZ s.r.o. se sídlem Opavská 6230/29a, 70800 Ostrava- Poruba, IČ: 27787443, k dokončení a
obnovení prací navydání stavebního povolení a vyhotovení DPS k objektu IO 01 Zpevněné
plochy (kruhový objezd u ZŠ) stavby PŘESTAVBA TĚLOCVIČNY ZŠ NA MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
ve výši 15 000,- Kč bez DPH za zajištění inženýrské činnosti, 112 000, bez DPH za dopracování
projektové dokumentace a 74 180 kč za práce nad rámec smlouvy o dílo spočívající ve vyřešení
přeložky kanalizace.
7.

Smlouva o zpracování žádosti k získání dotace

Rada obce Vřesina si je vědoma možnosti získání dotace k zateplení a zvýšení energetické účinnosti objektů.
V rámci plánované výstavy zdravotního střediska se proto rozhodla této možnosti využít a pověřit
specializovanou firmu administrací této žádosti na SFŽP.
72/ 621 Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy HS Occasion s.r.o. se sídlem Konviktská
291/24, 110 00 Praha 1, IČ: 02796040 k získání podpory ze Státního fondu životního prostředí
pro plánovanou rekonstrukci objektu č.p. 646 ve Vřesině pro účely zdravotního střediska v ceně
30 000,- Kč bez DPH za podání dotace a v druhé fázi 5% z uznané dotace maximálně však do výše
25 000,- Kč bez DPH. Rada zároveň pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
smlouvy, která je přílohou č. 4-72 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

