OBEC VŘESINA

Zápis č. 97/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 6.11.2017

Přítomni:

Omluven:

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:
1.

Kontrola plnění usnesení ................................................................................................................. 1
Platový výměr ředitelky ZŠ .............................................................................................................. 1
Dotace na obnovu komunikací ........................................................................................................ 1
Rozpočet, odpisový plán a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ ................................................. 2
Převzetí objektů ŘSD v rámci I/11 ................................................................................................... 2
Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace na ul. Hlavní ................................................ 2
Jednání – přeložka kanalizace DN 1000 ul. Ve Dvoře ...................................................................... 2

Kontrola plnění usnesení
Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.

Platový výměr ředitelky ZŠ
Od 1.11.2017 dochází ke změně platových předpisů u pedagogických pracovníků provedené nařízením vlády
č. 40/2017 a to navýšením tarifních složek platů o 15%. Platový výměr ředitele školy schvaluje rada obce. Nový
platový výměr ředitelky školy i ten původní jsou přílohou č 1-97 tohoto hápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje platový výměr ředitelky Základní a mateřské školy
Vřesina, okres Ostrava – město, příspěvková organizace, Mgr. Lenky Skýbové dle přílohy č. 1-97
tohoto zápisu.

Dotace na obnovu komunikací
Rada obce projednala možnosti dotačních titulů, které lze získat na připravované investiční akce na rok 2017
a pověřila místostarostu Pavla Pokorného přípravou dokumentace k podání žádosti na obnovu komunikace
Msgr. Tomáška bez požadavku na stavební řízení.
Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného k přípravě dokladů
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nezbytnýchk podání žádosti na dotační titul ministerstva pro místní rozvoj: „Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2017 Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací“ dle přílohy č. 2-97
tohoto zápisu na ulici Msgr. Tomáška a to do 31.12.2017.

Rozpočet, odpisový plán a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ
Rada obce jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní a
mateřské školy Vřesina na rok 2018 včetně odpisového plánu dle přílohy č. 3-97 tohoto zápisu
Rada obce jednomyslně schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Vřesina na léta 2019-2020 dle přílohy č. 4-97 tohoto zápisu.

Převzetí objektů ŘSD v rámci I/11
Rada obce dojednala převzetí objektů ze strany ŘSD, které bylo domluveno v rámci dohod před zahájením
stavby „prodloužené Rudné I/11“. Jedná se o SO 225 nadjezd polní cesty v km 13,167 (lávka nad Cípkách), SO
125.4 prodložení veřejného osvětlení silnice III/4692 a SO 226 což je úsek chodníku na nájezdu na most SO
226. Jelikož se se z pohledu zákona nejedná o nemovité věci, které se nezapisují do katastru a jedná se tak o
„silniční objekty“ postačí schválení radou.
Rada obce jednomyslně souhlasí s převzetím stavebních objektů do majetku obce od
Ředistelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha – Nusle, IČ:
65993390 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem „Dohody o převzetí stavebních
objektů do vlastnictví obce Vřesina“ dle přílohy č. 5-97 tohoto zápisu.

Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace na ul. Hlavní
Rada obce rozhodla na podnět správce kanalziace a žádosti občanů, kterým začala zatékat splašková voda do
sklepů o pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci havarijního stavu dvou kanalizačních odboček
z ulice Hlavní. Od poptaných firem došly tři nabídky. Rada vybrala tu nejlevnější. Nabídka je přílohou č. 6-97
tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Ivo hradil – Vodoprojekt se sídlem
havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 61595888 k vypracování projektové dokumentace
k akci „Rekonstrukce kanalizace z ul. Hlavní ve Vřesině“ ve výši 210 540 Kč včetně DPH a pověřuje
místostarostu obce Ing. Jiřího Augustina přípravou smlouvy o dílo a předložení na radě do
20.11.2017.
Jednání – přeložka kanalizace DN 1000 ul. Zahrádkářská
Rada obce pozvala majitelku pozemku, kde má dle projektové dokumentace provedené Ing. Martinem
Jarošem (ČKAIT 1100203) z dubna 2006 dojít k přeložení kanalizačního řadu v blízkosti ulice Zahrádkářská.
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Vlastník dotčených pozemků nesouhlasí se zatížením pozemků věcným břemenem, souhlasí však
s jejich prodejem za cenu 2 000,- Kč/m2 a to pouze v celku.
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání o umístění stavby „Přeložka kanalizace Vřesina“,
který je přílohou č. 7-97 tohoto zápisu, kde majitelka dotčených parcel č. 22 a 4/2 k.ú Vřesina u
Bílovce nesouhlasí se zatížením parcel věcným břemenem v rámci výstavby přeložky kanalizace.
Z toho důvodu rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce Vřesina pozváním majitelů další
dotčené parcely. č. 4/1 k.ú Vřesina u Bílovce k jednání na následující schůzi rady obce Vřesina.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 10.11.2017
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