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Kalendáře 2018
Rada obce by ráda udržela tradici vřesinských kalendářů I v roce 2018. Proto oslovila fotografy ze Vřesiny, zda
by poskytli fotografie k vytvoření kalendáře s tématikou naší obce. Cenová nabídka je přílohou č 1-93 tohoto
zápisu.
Rada obce souhlasí s pořízením týdeních stolních kalendářů s tématikou obce ve výši
nákladu max. 700 kusů v ceně 59,14 Kč bez DPH za kus dle nabídky Jiřího Pustiny, se sídlem, Gen.
Sochora 1764 , 708 00 Ostrava, IČ: 66695040 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením
objednávky.
Vrata hasičárny – zednické opravy
Po osazení nových vrat do hasičárny je nutné provést opravy v jejich okolí (po vybourání elektřiny a původních
vrat). Rada obce pověřila Ing. Martina Ličku dozorem celé akce. Ing. Lička předložil cenovou nabídku k
opravným zednickým pracem.
Rada obce jednomyslně schvaluje cenovou nabídku Radka Vítka, se sídlem Zdeňka Štěpánka
1787/1, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 44745150 dle přílohy č. 2-93 tohoto zápisu k provedení
opravných zednických prací u vrat JSDH na hasičské zbrojnici ve Vřesině ve výši ceně 33 275 kč vč.
DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
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Dveře do márnice

Rada obce konzultovala se stolaři možnosti osazení nových dveří do bývalé márnice na hřbitově s tím,že byly
zvažovány dveře z dubového masivu, smrku, jasanu, borovice či europrofilu. Po zvážení všech kladů a záporů
byly vybrán typ dveří ze smrkového europrofilu, který je jednak lehčí a nevykazuje tendenci ke zkroucení.
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou Zdeňka Kania, se sídlem Ostravská 37, 735 41
Petřvald, IČO: 11561327 na zhotovení dveří do bývalé márnice ve Vřesině ze smrkového europrofilu
v ceně 59 590 Kč vč. DPH dle nabídky, která je přílohou č. 3-93 tohoto zápisu a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
Memorandum o spolupráci
Memorandum Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava deklaruje a naplňuje kooperaci v našem
region s dalšími subjekty působícími v oblasti předškolního a školního vzdělávání s cílem vytvoření systému
společného plánování a sdíolení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání. Cíélem je, aby
místní akční plan stanovil na základě spolupráce partnerů konkrétní priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení
cilů vzdělávací politiky.
Rada jednomyslně souhlasí s přistoupením obce Vřesina k Memorandu o spolupráci
realizované v rámci projektu Místní akční plan rozvoje vzdělávání ORP Ostrava dle přílohy č. 4-93
tohoto zápisu a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dokumentu a jeho zaslání na odbor
školství a sportu Magistrátu města Ostravy..
Kupní smlouva malotraktor
Radě obce byla předložena smlouva o koupi víceúčelového malotraktoru, jehož koupi si rada odhlasovala na
svém minulém zasedání.
Rada obce jednomyslně schvaluje kupní smlouvu dle přílohy 5-93 tohoto zápisu na pořízení
malotraktoru TYM 273 HST s kabinou a příslušenstvím na letní a zimní údržbu se společností
Agroservis Hlučín s.r.o. se sídlem Čs. Armády 1884/1a, 748 01 Hlučín, IČO: 25879146 ve výši
648 402.00 Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Vřesinské noviny
Rada obce dostala od redakční rady ke schválení dva příspěvky (autoři Ing Drobík a Ing. Kopeň) reagující na
článek “Manažer na obci”. Rada obce jednomyslně rozhodla neuveřejňovat tyto články, protože oba porušují
kodex Vřesinských novin. Vydání těchto článků by mohlo pouze rozpoutat další vlnu nenávistných dopisů mezi
zastupiteli. Tyto články budou k dispozici na vyžádání na obecním úřadě nebo k zaslání elektronicky. Přílohou
č. 6-93 jsou: jednací řád redakční rady, etický kodex VN a samotné články.
Rada obce rozhodla dle článku č. III. jednacího řádu redakční rady neschválit finální podobu
Vřesinských novin a vyžádat si úpravu u redakční rady s tím, že budou staženy příspěvky Ing.
Drobíka a Ing. Kopeně.
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Pro: 4

Proti: 1

Zvláštní užívání
Výhradní vlastník pozemků parc. č. 1200/3 a 1198/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce a investor paní Ivana Kvitová,
trvalý pobyt ***, ***, ***, zastoupená na základě plné moci paní Ivanou Dočkalovou, trvalý pobyt plk. R. ***,
***, ***, žádá souhlas obce Vřesina o povolení zvláštního užívání silničního pozemku místní komunikace ul.
Písečná, ve vlastnictví obce Vřesina na pozemku parc. č. 2119/4 v k. ú. Vřesina u Bílovce, ve vlastnictví Jana
Mury, ***, ***, za účelem umístění vodovodní přípojky do silničního pozemku v rámci stavby „SO – 03
vodovodní přípojka“ a o právo provést stavbu. Podklady jsou přílohou č. 7-93 tohoto zápisu.
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikace ulice
Písečná spočívajícím v umístění vodovodní přípojky protlakem pod tělesem komunikace, spojeným
s realizací stavby „Rodinný dům na parc. č. 1200/3, k. ú. Vřesina u Bílovce“, stavebního objektu „SO
– 03 vodovodní přípojka“.
Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla uzavřít s paní Ivanou Kvitovou, trvalý pobyt
Svojsíkova 1589, 708 00 Ostrava smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky v rámci
stavebního objektu „SO – 03 vodovodní přípojka“ v místní komunikaci III. třídy, ulice Písečná a
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Prodej pozemků - Strž
Obec Vřesina obdržela písemnou žádost pana Patrika Bogdalíka, ***, *** na projednání žádosti o odkoupení
pozemků ve vlastnictví obce Vřesina. Jedná se o tyto pozemky, Žádost bude předložena na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce Vřesina s doporučením rady neprodávat tyto pozemky s tím, že pozemky jsou součástí
komplexu Porubského lesoparku a jako takové tvoří klidovou zónu a není znám konkrétní záměr vlastníka..
Žádost je přílohou č. 8-93.
Parc. č.
k. ú. Poruba

kategorie

výměra (m2)

1826/13
1826/14
1826/62
1826/61

lesní pozemek
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost

901
273
2667
273

k. ú. Vřesina u Bílovce
1710
1711/2
2130/3
2130/70
2130/12

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

318
117
394
341
30

Rada obce jednomyslně rozhodla nedoporučit zastupitelstvu obce Vřesina zveřejnění
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záměru prodeje pozemků parcel č. 1826/13, 1826/14, 1826/62, 1826/61 vše v k.ú Poruba a parcel
č. 171, 318, 1711/2, 2130/3, 2130/70, 2130/12 vše v k.ú Vřesina u Bílovce.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 9.10.2017
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