OBEC VŘESINA

Zápis č. 102/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 11.12.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Sponzorský dar ZŠ a MŠ ................................................................................................................... 1
Jednání s panem Rostislavem Homolou .......................................................................................... 1
Dodatek č. 10 ke smlouvě o veřejné linkové osobní dopravě ......................................................... 2
Dotace Skaut .................................................................................................................................... 2
Schválení obsahu VN ....................................................................................................................... 2
Plná moc pro zpracovatele LHP Vřesina .......................................................................................... 2
Úhrada škody na laserovém měřícím zařízení – Plná moc - Mgr. Petru Kučerovi ........................... 2
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna
2. Sponzorský dar ZŠ a MŠ
Radě obce byla předložena žádost o schválení sponzorského daru ZŠ a MŠ Vřesina. Žádost je přílohou č. 1-102
tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. poskytnutého MUDr. Karlou Hrušovou, ***, ***.
3. Jednání s panem Rostislavem Homolou
Rada obce pozvala na své jednání pana Rostislava Homolu, který je vlastníkem pozemků (parc. č. 21 a 22 k. ú
Vřesina u Bílovce) které by měly být zasaženy přeložkou kanalizačního řadu DN 1200 BET na ulici Zahrádkářské.
Rada obce seznámila pana Homolu s možnostmi a nabídla mu možnosti majetkoprávního vypořádání při
souhlasu s umístěním stavby přeložky (možné věcné břemeno či směna pozemků).
Rada obce bere na vědomí žádost pana Rostislava Homoly, jako vlastníka pozemků parc. č.
21 a 22 k. ú Vřesina u Bílovce dotčených přeložkou kanalizačního řadu, k udělení časové lhůty cca
dvou týdnů, kdy se písemně vyjádří k možnosti umístění stavby přeložky na výše zmíněných
pozemcích v jeho majetku.
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4. Dodatek č. 10 ke smlouvě o veřejné linkové osobní dopravě
Rada obce projednala návrh Dodatku ke smlouvě (z 19. 2. 2009) o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti a o organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti se
společností Dopravní podnik Ostrava, s. a Koordinátorem ODIS, s.r.o. Výše prokazatelné ztráty společnosti
DPO, a.s. je pro rok 2018 vyčíslena ve výši 250.064,- Kč, což je nárůst oproti roku 2017 cca 2.000 Kč. Tento
mírný nárůst je také způsoben snížením frekvence spojů tramvajové linky č. 5 o sobotách a nedělích (snížení
ze 4 na 3 spoje za dvě hodiny).
Rada obce jednomyslně souhlasí s dodatkem č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a o organizačním zajištění
ostatní dopravní obslužnosti uzavřené dne 2.2.2009 s Dopravním podnikem Ostrava se sídlem
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 61974757 a Koordinátorem ODIS s.r.o.
se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 64613895 s tím, že obec
Vřesina uhradí prokazatelnou ztrátu ve výši 250.064 Kč a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
podpisem tohoto dodatku, který je přílohou č. 2-102 tohoto zápisu
5. Dotace Skaut
Rada obce odsouhlasila dotaci vodním skautům ve Vřesině na financování provozních výdajů ve výši 30.000
Kč. Z dotace bude hrazen provoz, oprava a pořízení lodí včetně jejich vybavení.
Rada obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy žadateli Albatros, vodní skauti Vřesina se sídlem Osvobození 294, 742 85 Vřesina jako
součást Junák-český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s., IČ: 71158987 na financování
provozních výdajů spolku ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 3-102 tohoto zápisu.
6. Schválení obsahu VN
Rada obce v souladu s etickým kodexem Vřesinských novin zhodnotila obsah článků
nadcházejícího vydání Vřesinských novin a jednomyslně se rozhodla do obsahu připraveného
redakční radou nijak nezasahovat.
7. Plná moc pro zpracovatele LHP Vřesina
Firma zpracovávající Lesní hospodářský plán na roky 2018-2027 požádala o udělení plné moci k jednání ve
věcech schválení LHP.
Rada obce jednomyslně rozhodla udělit plnou moc zástupci společnosti Lesnické projekce
Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek ke všem jednáním ve spojitosti se
schvalováním Lesního hospodářského plánu a jednání s vlastníky navazujících lesních majetků a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem plné moci, která je přílohou č. 4-102 tohoto
zápisu.
8. Úhrada škody na laserovém měřícím zařízení – plná moc Mgr. Petru Kučerovi
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Rada obce se rozhodla pověřit Mgr. Petra Kučeru, právníka obce, jednáním ve věci stanovení úhrady škody na
měřidle rychlosti, které bylo poškozeno při měření rychlosti aut Obecní policií Vřesina.
Rada obce jednomyslně pověřuje Mgr. Petra Kučeru, ***, ***, *** ve věci stanovení úhrady
škody na stanoveném měřidle – laserového silničního rychloměru ProLaser III/PL-DOK II v. č.
LAV/012, které bylo poškozeno při měření rychlosti aut Obecní policií Vřesina na základě smlouvy
č. SOR/PL002/2013 ze dne 15.2.2013 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem plné
moci, která je přílohou č. 5-102 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 15.12.2017
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