OBEC VŘESINA

Zápis č. 99/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 20.11.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Zpracování prpjektu kanalizace k podání žádosti o dodatečné povolení ........................................ 1
Zadání studie – balastní vody .......................................................................................................... 1
Dopis Hegarovi................................................................................................................................. 2
Stočné 2018- návrh.......................................................................................................................... 2
Komunikace Důlní ............................................................................................................................ 2
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení a konstatovala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Zpracování prpjektu kanalizace k podání žádosti o dodatečné povolení
Vzhledem k rozsahu změny stavby kanalizace na ulici Úzké (napojení pouze z jedné strany kvůli nemožnosti
provést původně zamýšlenou trasu), zamítl vodoprávní úřad kolaudaci této stavby. Z toho důvodu bude
nutné přepracovat podle skutečného provedení projektovou dokumentaci a to v rozsahu pro stavební
povolení k podání žádosti o dodatečné povolení stavby. Rada obce požádala projektantku, která pro hlavního
dodavatele projektové dokumentace prováděla návrh kanalizace o zhotovení aktualizovaného projektu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou Ing. Daniely Navrátilové, která zastupuje
firmu DM PROJEKT se sídlem Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava, IČO: 14565404 ke zhotovení
projektové dokumentace kanalizačního řadu na ulici Úzké k podání žádosti o dodatečné povolení
stavby ve výši 10 000 Kč a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou zasláním objednávky.
3. Zadání studie – balastní vody
Rada obce obdržela návrh dopisu - výzvy pro zadání studie balastních vod od komise pro rozvoj obce
upravenou Ing. Jiřím Augustinem.

Rada obce jednomyslně souhlasí s oslovením potencionálních řešitelů studie pro snížení
podílu balastní vody v kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Vřesina a pověřuje starostku obce
Jitku Kozelkovou rozesláním výzvy dle přílohy č. 1-99 tohoto zápisu.
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4. Dopis Hegarovi
Po jednání na minulé radě rada odsouhlasila postup, kdy bude vlastníkům pozemku, na kterém se nachází
nezkolaudovaná kanalizace určená k odstranění, odeslán dopis s nabídkou rady obce k odkupu celého
pozemku včetně stavby rodinného domu.
Rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou odesláním dopisu
vlastníkům parcely č. 4/1 k.ú. Vřesina u Bílovce s nabídkou obce Vřesina k odkupu pozemku s
nezkolaudovanou částí kanalizace ve znění přílohy č. 2-99 tohoto zápisu.
5. Stočné 2018- návrh
Rada obce projednala návrh stočného, která bude představena na příštím zasedání zastupitelstva
Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem zvýšení stočného 10% tj. na hodnotu 30,50 Kč
bez DPH.
6. Komunikace Důlní
Radě obce byl předložen dopis s žádostí o opravu komunikace Důlní. Rada obce vzhledem ke stavební
činnosti probíhající na sousedící parcele č. 256 k.ú. Vřesina u Bílovce vyzve stavebníka k uvedení povrchu do
původního stavu. Po provedení této opravy bude zhodnocen celkový stav ulice s tím, že nezpevněný povrch
současné komunikace by byl upraven vhodnou úpravou při rekonstrukci jiných komunikací v obci.
Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu Pavla Pokorného přípravou odpovědi
žádosti a stanovením postupu k uvedení ulice Důlní do původního stavu po provedení překopů
inženýrských sítí a k přípravě opravy nezpevněného povrchu této komunikace.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 23.11.2017
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