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Projednání zápisu komise pro rozvoj obce
Rada bere na vědomí zprávu komise pro rozvoj obce

Rada obce jednomyslně pověřuje komisi pro rozvoj obce aktualizací Programu rozvoje obce
na roky 2017 a 2018 a tvorbou Akčního plánu obce Vřesina.
Dohoda o zpracování dat včetně osobních údajů
Radě obce byla předložena dohoda o zpracování dat včetně osobních údajů jako zřizovateli obecní policie
Vřesina, která bude mít přístup ke kamerovému systému města Klimkovice
Rada obce jednomyslně schvaluje „Dohodu o zpracování dat, včetně osobních údajů
z městského kamerového systému města Klimkovice“ s městem Klimkovice, Lidická 1, 742 83
Klimkovice, IČ: 00298051 a společností OVANET .a.s. Hájkova 1100/13, Přívoz 702 00 Ostrava, IČ:
25857568 dle přílohy č. 1-83 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou jejím podpisem.
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Nová plocha pro kontejnery na tříděný odpad u „horní kapličky“
Rada obce se výjimečně rozhodla zadat přímo veřejnou zakázku bez výběrového řízení. Důvodem je
zachování stejného formátu oplocení sběrného místa v obci. Rada obce za kontrolou cenové nabídky
porovnala jednotkové ceny položek v aktuální nabídce a nabídky na zhotovení oplocení z předchozího
období.
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Zámečníctví Hýl, Sakrovecká 88, 739 23
Košatka, IČ: 87471833 k oplocení stanoviště tříděného odpadu „u horní kapličky“ za cenu 91.035,Kč dle přílohy č. 2-83.
Projektová dokumentace rozšířeného parkoviště u MŠ
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o dílo na zhotovení projektové dokumentace
„Rozšíření parkoviště před MŠ v obci Vřesina“ s panem Ing. Jiřím Taláškem, bytem Hájová 108,
747 62 Mokré Lazce, IČ: 01593145 za celkovou cenu 63.000,- Kč a pověřuje Jitku Kozelkovou
podpisem této smlouvy. Smlouva je přílohou č. 3-84 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s udělením plné moci panu Ing. Jiřímu Taláškovi, bytem
Hájová 108, 747 62 Mokré Lazce, IČ: 01593145 ke všem právním úkonům, které souvisejí
s projednáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ve věci stavby „Rozšíření parkoviště
před MŠ v obci Vřesina“. Plná moc je přílohou č. 4-83 tohoto zápisu.
Jednání o dohodě – přeložka kanalizace
Rada obce jednomyslně uděluje plnou moc Ing. Jiřímu Kopeňovi, bytem Lázeňská 789,
74285 Vřesina ve věci jednání směřující k dohodě o přeložce kanalizačního řadu v majetku obce
Vřesina umístěného v pozemku parc. č. 4/1 k.ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví manželů
Hegarových, ke kterému bylo vydáno rozhodnutí orgánu ochrany životního prostředí o provedení
přeložky vodního díla.
Splnění dotačních podmínek za rok 2016
Rada obce bere na vědomí zprávu o splnění všech připomínek finančního výboru obce
týkající se účelových dotací spolkům na území obce Vřesina za rok 2016.

Jitka Kozelková

Ing. Jiří Augustin

starostka
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