OBEC VŘESINA

Zápis č. 79/2017 z jednání rady obce dne 6.6.2017

Přítomni:

Omluven:

Jitka Kozelková
Ing. Vladimír Vašinek
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.

Schválení programu

Kontrola plnění usnesení .......................................................................................................1
Garážová vrata hasičské zbrojnice ..........................................................................................1
Skalka - souhlas s provedením stavby .....................................................................................1
Žádost o skácení suchých stromů ...........................................................................................2
Řešení odpadů v pronajímaných prostorech ...........................................................................2
Ukončení nájmu zahrádek ......................................................................................................2
2.

Kontrola plnění usnesení

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

Garážová vrata hasičské zbrojnice

Rada obce na základě nemožnosti oprav velkých i malých vrat hasičské zbrojnice a možnosti pořízení
dopravního vozidla pro SDH rozhodla o pořízení nových vrat usnesením č. 74/ 636 dne 2.5.2017. Ing. Martin
Lička oslovil firmy k předložení cenové nabídky realizace. Z oslovených firem zaslala nabídku jediná.
79/ 675 Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy HAVEL - VRATA / MARKÝZY /
ROLETY s. r. o. e sídlem Pekařská 1639/79A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 29382980 na pořízení dvou
automatických garážových vrat dle přílohy č, 1-79 tohoto zápisu v celkové výši 120 348,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou přípravou smlouvy o dílo .
4.

Skalka - souhlas s provedením stavby

Skalka Family Park s.r.o. předkládá návrh smlouvy souhlasu o provedení stavby. Jedná se o stavbu, která je
již provedena – malé vodní dílo na potoku Záhumenička určené pro retenci vody k zasněžování. Povolení od
správce toku bylo předloženo.
79/ 676 Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s firmou Skalka family park
s.r.o. se sídlem 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČ 28629337, kde předmětem
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stavby je vodní dílo na potoce Záhumenička a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
této smlouvy, která je přílohou č. 2-79 tohoto zápisu.
5.

Žádost o skácení suchých stromů

Na pozemcích ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 244 a 243 v k.ú Vřesina u Bílovce rostou 4 ks lísky turecké,
které jsou suché. Jelikož se nacházejí podél komunikace a v případě odlomení větví hrozí ohrožení
bezpečnosti silničního provozu či majetku a zdraví osob, rozhodla rada zažádat o skácení těchto stromů
příslušný orhán ochrany přírody, kterým je obecní úřad Vřesina. Dřeviny mají ve výšce 130 cm nad zemí
obvod kmene větší než 80 cm.
79/ 677 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit místostarostu obce Vřesina Jiřího Augustina
podáním žádosti o povolení kácení 4 ks lísek turechých rostoucích na pozemcích č. 243 a 244 vše
v k.ú. Vřesina u Bílovce.
6.

Řešení odpadů v pronajímaných prostorech

79/ 678 Rada obce jednomyslně souhlasí se snahou vyřešit havarijní situaci odpadů v ordinaci
praktického lékaře v objektu hasičské zbrojnice a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
oslovením instalatérské firmy k předložení řešení a cenové nabídky.
7.

Ukončení nájmu zahrádek

V rámci rozšíření projektu parkoviště u mateřské školy bude nutné zasáhnout do stávajících pronajatých
zahrádek.
79/ 679 Rada obce jednomyslně souhlasí s vypovězením nájemních smluv pronajatých zahrádek č. 14,
13, 12 a 11 v areálu u mateřské školy dle přílohy č. 3-79 k 31.12.2017 za účelem rozšíření parkoviště
pro mateřskou školu.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

