OBEC VŘESINA

Zápis č. 92/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 2.10.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
Jednání s INGESTOU ............................................................................................................................ 1
Revokace usnesení .............................................................................................................................. 1

Jednání s INGESTOU
Na radě byli přítomni zástupci firmy Ingesta, která provádí dokumentaci k objektům zdravotního střediska a
sběrného dvora.
Projektová dokumentace (PD) ke zdravotnímu středisku byla dokončena k fázi pro sloučené územní a stavební
řízení. K projektové dokumentaci byly ze strany obce vzneseny připomínky, které buď budou vyřízeny projekční
kanceláří zapracováním do dalšího stupně PD, nebo byly vysvětleny přímo namístě zástupci projekční kanceláe.
Projekt „sběrného dvora“ byl podán ve stupni pro územní řízení na stavební úřad v Bílovci, kde se k němu
vyjádřili účastníci řízení a proběhlo jednání na místě. Stavební úřad na základě připomínek zašle požadavky na
doplnění projektové dokumentace.
Rada obce bere na vědomí zprávu o stav projektových dokumentací připravovaných firmou
IGESTA spol.s r.o. se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČO: 25391194 k přípravě
„Zdravotního střediska“ a „Sběrného dvora“ v katastru obce Vřesina u Bílovce.
Revokace usnesení
Rada obce se pokusila získat do mapového portálu GIS digitální podklady ostatních inženýrských sítí. Tato
data jsou však chráněna a nejsou běžně provozovateli poskytována. Z toho důvodu je nutné provést
revokaci usnesení směřující k získání těchto dat. Revokované usnesení je přílohou č. 1-92 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně revokuje usnesení rady obce Vřesina č.67/557 ze dne 13.-3.20017 o
získání digitálníchj podkladů inženýrských sítí s tím, že tato záležitost nebude dále řešena.
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Rada obce se rozhodla revokovat usnesení o úpravě smlouvy o věcném břemeni s FC Vřesina. Tato smlouva
je zapsána do katastru nemovitostí (obtížné ke změně) a řešení pronájmu hřiště třetím osobám tak bude
řešeno vždy po souhlasu vlastníka, tj. obce Vřesina. Revokované usnesení je přílohou č. 2-92 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně revokuje usnesení rady obce Vřesina č. 84/707 ze dne 17.7.2017 o
úpravě smlouvy s FC Vřesina z.s. se sídlem Sportovní 770, 742 85 Vřesina, IČO: 60798106 s tím, že
úprava smlouvy vložené v katastru nebude provedena a nájem hřiště třetím osobám bude řešen po
souhlasu obce Vřesina dle usnesení rady obce Vřesina č. 86/726 ze dne 7.8.2017.

Jitka Kozelková

Ing. Jiří Augustin

starostka

Zápis byl proveden dne 6.10.2017

Zápis č. 92/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 2.10.2017, strana 2

místostarosta

