OBEC VŘESINA

Zápis č. 78/2017 z jednání rady obce dne 30.5.2017

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:
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8.
9.
10.
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Smlouva o dílo na obnovu místních komunikací ......................................................................2
Výměna platebních terminálů ................................................................................................2
Žádost o finanční příspěvek ....................................................................................................2
Pronájem zahrádky „Strž“ ......................................................................................................2
Smlouva o provedení uměleckého vystoupení ........................................................................2
Odměny komisi pro rozvoj obce .............................................................................................2

2.

Kontrola plnění usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení rady a shledala, že všechna usnesení jsou plněna
3.

Rozpočtové opatření

78/ 667 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle přílohy č. 1-78 tohoto
zápisu ve výši 118 464,00 Kč na straně výdajové i příjmové.
4.

Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky na ul. Společné

Obec již má se stavebníkem uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti, spočívající v právu zřídit v pozemku vlastníka p.č. 2132 v k.ú. Vřesina u Bílovce vodovodní
přípojku, provozovat ji a udržovat a další práva s tím související. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
Tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB byla schválena usnesením rady obce č. 65/527 a 65/528 ze
dne 27.2. 2017.
Pan ***, který zastupuje svoji dceru ***, žádá o schválení Smlouvy o právu provést stavbu této přípojky
Stavba přípojky na našem pozemku musí být dokončena před zahájením rekonstrukce ul. Společné. Po
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obnově povrchu nebude zásah povolen.
78/ 668 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky
dle přílohy č. 2-78 na pozemku p.č. 2132 (ostatní plocha – ulice Společná) v k.ú. Vřesina u Bílovce v
majetku obce Vřesina s *** trvalý pobyt ***, a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
této smlouvy. Přípojka se zřizuje pro pozemek p.č. 1872/7 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Smlouva obsahuje
podmínku, že stavba na pozemku obce musí být dokončena nejpozději do zahájení rekonstrukce
povrchu vozovky v ulici společné, tedy do konce července 2017.

5.

Smlouva o dílo na obnovu místních komunikací

78/ 669 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo podle přílohy č. 3-78, která bude určena
k výběrovém řízení na rekonstrukci komunikací skrze společnost Garanta.
6.

Výměna platebních terminálů

Na obecním úřadě dojde k výměně platebních terminálů. V souvislosti s tímto úkonem je nutné vystavit
souhlas k inkasu.
78/ 670 Rada obce jednomyslně souhlasí se zadáním nového souhlasu k inkasu vůču účtu vedeného
v České spořitelně za účelem zasílání peněžních prostředků vybraných prostřednictvím platebních
terminálů dle žádosti v příloze č. 4-78 tohoto zápisu.
7.

Žádost o finanční příspěvek

Radě obce bya předložena žádost o finanční příspěvek mobilnímu hospici z Nového Jičína. Žádost je
přílohou č. tohoto zápisu č. 5-78.
78/ 671 Rada obce jednomyslně zamítá finanční příspěvek organizaci Mobilní hospic Strom života
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01
Nový Jičín, IČ: 03632661
8.

Pronájem zahrádky „Strž“

Na základě řádně vyvěšešného záměru (příloha č. -78) byla předložena nabídka k pronájmu zahrádky C 04
v areálu „Strž“.
78/ 672 Rada obce jednomyslně schvaluje nájemní smlouvu za účelem pronájmu části pozemku
parc. č. 1702/23 k.ú. Vřesina u Bílovce o výměře 200,22 m2 s paní ***, nar. 17.7.1964 bytem *** za
cenu 801,- Kč/rok.
9.

Smlouva o provedení uměleckého vystoupení

78/ 673 Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou dle přílohy č. 7-78 o provedení uměleckého
vystoupení s Klubem vojenské historie GREIF spolek, se sídlem Jičínská 272, Loučka, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 26568748 ku příležitosti dne obce Vřesina 2017 za ukázku vojenské techniky a vybavení ve
výši 6000,- Kč bez DPH.
10. Odměny komisi pro rozvoj obce
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78/ 674 Rada obce jednomyslně stanoví, že odměna za výkon funkce člena komise pro rozvoj obce bude
poskytována ode dne 1. 6. 2017 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.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

