OBEC VŘESINA

Zápis č. 76/2017 z jednání rady obce dne 16.5.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení ..................................................................................................................1
Žádost o nabídku vhodného pozemku pro výstavbu volnočasového centra .............................1
Ceník inzerce do Vřesinských novin ........................................................................................1
Zajištění obědů během reklamační opravy .............................................................................1

Rada schvaluje navržený program jednání
1.

Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení rady a shledala, že všechna usnesení jsou plněna
2.

Žádost o nabídku vhodného pozemku pro výstavbu volnočasového centra

Radě obce byla předložena žádost (příloha č. 1-76) o nabídnutí pozemku o výměře cca 2 ha k výstavbě
volnočasového centra s předpokládanou návštěvností 350 tisíc lidí ročně.
76/ 648 Rada obce se jednomyslně shodla, že nemá zájem o výstavbu volnočasového centra soukromým
investorem zastupovaným společností Realitní servis Premium Praha s.r.o. se sídlem Zlatnická
1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28930801 na pozemku ve vlastnictví obce Vřesina.
Vzhledem k absenci vhodného pozemku považuje rada tuto žádost za bezpředmětnou.
3.

Ceník inzerce do Vřesinských novin

Radě obce byl předložen návrh ceníku inzerce pro Vřesinské noviny. Rada obce si inzerci, kterou by ráda
uhradila část nákladů za vydávání novin, schválila usnesením č. 72/617 dne 18.4.2017.
76/ 649 Rada obce jednomyslně schvaluje ceník inzerce Vřesinských novin dle přílohy č. 2-76 tohoto
zápisu.

4.

Zajištění obědů během reklamační opravy

Rada obce bere na vědomí možné zvýšené náklady na zajištění obědů během reklamační opravy podlahy ve
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školní kuchyni v budově mateřské školy ve Vřesině v průběhu školního roku s tím, že případné navýšení
výdajové části rozpočtu bude řešeno rozpočtovým opatřením.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

