OBEC VŘESINA

Zápis č. 88/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 31. 8. 2017

Přítomni:

Omluven:

Jitka Kozelková
Ing. Martin Lička
Ing. Jiří Augustin
Pavel Pokorný
Prof. Ing. Vladimír Vašínek

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
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Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Sweietelsky na ulici Úzkou
Vzhledem k blížícímu se termínu předání stavby a požadavku na vícepráce ze strany obce, je nutné uzavřít
dodatek smlouvy. Tento dodatek řeší nejen prodloužení termínu o 14 dnů, ale také navýšení ceny po sečtení
méněprací a víceprací.

Rada obce jednomyslně schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2017 dle přílohy č. 1-88
tohoto zápisu s firmou Swietelsky stavební, a.s. se sídlem Jahodová 60, 62000 Brno, IČ: 48035599,
která řeší úpravu celkové ceny o vícepráce a méněpráce na částku 1.253.199,89 bez DPH a posunutí
termínu dokončení na 17.9.2017 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem dodatku.
Záměr pronájmu zahrádky C42
Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky C42, část parcely č.p. 1702/23
k.ú. Vřesina u Bílovce – ostatní plocha v areálu „Strž“ o výměře 182,6 m2.
Pletivo okolo hřiště
Rada obce vyhodnotila nabídky na obnovení oplocení fotbalového hřiště U Opusty.

Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Petr Talaš , se sídlem Jana Maluchy 126/7,
70030 Ostrava – Jih, IČ: 66915571 dle přílohy č. 2-88 tohoto zápisu ve výši 65.510,- Kč na provedení
a dodání oplocení fotbalového hřiště U Opusty a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
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vystavením objednávky.

Přípravné práce hasičská zbrojnice
Vzhledem k výměně dvou vrat v hasičské zbrojnici, je nutné v tomto objektu provést zednické a
elektrikářské práce.
Rada obce jednomyslně schvaluje provedení přípravných elektrikářských a zednických prací
k výměně vrat hasičské zbrojnice v maximální výši 50 000,- Kč a pověřuje Ing. Martina Ličku
zajištěním těchto prací.

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – uložení sítí NNk
Fyzická osoba Ing. Martin Barteček, ***, ***, žádá o povolení zvláštního užívání - překopu místních komunikací
Malá Strana, parc. č. 2122 a Důlní, parc. č. 259, obě v k. ú. Vřesina u Bílovce spojeného z uzavírkou bez nařízení
objížďky z důvodu připojení pozemků parc. č. 255 a 256 v k. ú, Vřesina u Bílovce zemní kabelovou přípojkou
NN. Umístění přípojek již bylo radou povoleno usnesením č. 70/601 a 70/603 ze dne 04.04.2017. Termín
provádění prací: 18.09.2017 – 27.10.2017. Samotné práce budou trvat vždy jeden den v uvedeném rozmezí.
Přílohou č. 3-88 je situační plán elektro vypracovaný Ing. Rostislavem Stallmachem v 02/2017 a situace
dopravního značení s povolením Policie ČR ze dne 23.08.2017.
Rada obce Vřesina souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací ulic Malá Strana a
Důlní spojeným s jednodenní uzavírkou bez nařízení objížďky z důvodu stavebních prací spojených
s realizací staveb „Vřesina, Radim Hejl kNN“ a „Vřesina 256, 255 Hejl NNk“

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 1.9.2017
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