OBEC VŘESINA

Zápis č. 82/2017 z jednání rady obce dne 27. 6. 2017

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

starostka obce
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Schválení podoby zdravotního střediska
Pronájem zahrádky u mateřské školy
Souhlas obce se stavbou
Uzávěrka místní komunikace Úzká
Opravy komunikací inframetodou

Schválení programu
Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.

Kontrola plnění usnesení
Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.

Schválení podoby zdravotního střediska
Na zasedání rady byl přítomen zástupce projekční firmy INGESTA, který představil upravenou variantu
půdorysu zdravotního střediska ke schválení. Tato varianta bude rozpracována do fáze stavebního povolení.

Rada obce jednomyslně schvaluje půdorys ke stavbě „Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve
Vřesině pro účely zdravotního střediska“ dle přílohy č. 1-82 tohoto zápisu.

Pronájem zahrádky u mateřské školy
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Dne 26.2.2017 písemně sdělila paní ***, bytem ***, že nemá zájem o další pronájem zahrádky N 03 (dle
přílohy č. 2-82 tohoto zápisu), část parc. č. 678 v areálu pod mateřskou školou. Záměr pronajmout zahrádku
je nutné schválit a vyvěsit na úřední desce obce.

Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky N 03, v části parcely č. 678
v areálu u školky o výměře 204,5 m2, k.ú. Vřesina u Bílovce.

Souhlas obce se stavbou
Manželné *** a ***, bytem *** jsou společnými majiteli nemovitosti na ulici Topolová 797, 742 85 Vřesina,
parc. č. 797, k.ú. Vřesina u Bílovce a v rámci rekonstrukce mají požádáno o vyjádření v souvislosti s přípravou
rekonstrukce výše zmíněné nemovitosti (RD). Žádají o vyjádření k záměru rekonstrukce, vydání souhlasu
s novým připojením pozemku ke komunikaci, vydání souhlasu s připojením k obecní kanalizaci a odváděním
splaškových vod, vydání souhlasu, vydání souhlasu s dočasným záborem obecního pozemku po dobu
realizace a vydání souhlasu se zřízením věcného břemene na kanalizační přípojku
Rada obce ve věci rekonstrukce rodinného domu na parc. č. 797, k.ú. Vřesina u Bílovce
jednomyslně souhlasí:
•

•
•
•

se stavbou kanalizační přípojky v délce cca 3,0 m na silničním pozemku parc. č. 1042 k.ú.
Vřesina u Bílovce, ul. Topolová, stavebníků *** a ***, oba trvalý pobyt ***, dle projektové
dokumentace zpracované Ing. J. Provazníkem v květnu 2017 s tím, že nedojde k zásahu do
živičné konstrukce komunikace;
s napojením kanalizační přípojky do kanalizace obce dle podmínek stanovených správcem
kanalizace Ing. Martinem Jarošem;
s odváděním odpadních vod z rodinného domu číslo popisné 591 na ulici Topolové do obecní
kanalizace;
s připojením pozemku parc. č. 798/1 k.ú. Vřesina u Bílovce a se stavbou sjezdu na místní
komunikaci na pozemku parc.č. 1042 k.ú, Vřesina u Bílovce, Ulice Topolová.
Rada obce ve věci rekonstrukce rodinného domu na parc. č. 797, k.ú. Vřesina u Bílovce
jednomyslně rozhodla:

zatížit pozemek obce parc.č. 1042 k.ú Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického plánu, služebností
inženýrské sítě spočívající ve zřízení kanalizační přípojky, ve prospěch pozemku parc. č. 797, k.ú.
Vřesina u Bílovce ve vlastnictví *** a ***, oba trvalý pobyt ***, služebnost bude zřízena na dobu
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH za přípojku;
uzavřít s *** a ***, oba trvalý pobyt *** smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – kanalizační přípojky a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky v pozemku obce
parc. č. 1042 k.ú. Vřesina u Bílovce;
uzavřít s vlastníky pozemku parc. č. 797 k.ú. Vřesina u Bílovce, *** a ***, oba trvalý pobyt ***,
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu o ploše cca 15m2 dle projektové dokumentace zpracované
Ing.J. Provazníkem v květnu 2017.
Uzávěrka místní komunikace Úzká
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Firma DAVOZ ZNAČKY s.r.o. podala žádost o vydání rozhodnutí o uzavírce a povolení zvláštního užívání ulice
Úzké v souvislosti s rekonstrukcí dané komunikace.

Rada obce jednomyslně souhlasí s uzavírkou ulice Úzké a navrženým dopravním značením
v rámci stavby „Rekonstrukce místní komunikace Úzká ve Vřesině“ dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Jiřím Taláškem, Hájová 108 Mokré Lazce v květnu 2016 v termínu od 10.7.2017
do 27.8.2017.
Opravy komunikací infra metodou
Místostarosta p. Pokorný v obci lokalizoval místa k provedení lokálních oprav komunikací infra metodou.
Původně radou vyčleněné prostředky na tuto opravu činily 450 tis. Kč. Po sečtení ploch k opravě by náklady
měly narůst o 40 tis. Kč.

Rada obce souhlasí s navýšením prostředků na 490 tis. Kč z původní částky 450 tis na
lokální opravy výtluků komunikací.
Pro 4

Proti 1

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

