OBEC VŘESINA

1. Zápis č. 87/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 22. 8. 2017

Přítomni:

Omluven:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Řešení dopravní bezpečnosti na ulici Mešnická
Pronájem zahrádky N13
Odvod z odpisů příspěvkové organizaci
Program zastupitelstva

2. Řešení dopravní bezpečnosti na ulici Mešnická
Radě obce byl doručen dopis od občanů vyzývající k řešení dopravní situace na ulici Mešnické a Osvobození,
kde řidiči často nedodržují dopravní značení a povolenou rychlost. V dopise jsou dokumentovány situace, kdy
došlo k ohrožení zdraví spoluobčanů. Rada obce bere tuto situaci vážně a prozkoumá možnosti řešení.
3. Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pořídit nový kontrolní radar umístěný na vjezdu do obce
ze směru Ostravy –Poruby na ulici Mešnické a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
oslovením firem k předložení cenových nabídek do 31.12.2017.
4. Rada obce jednomyslně schvaluje záměr osazení doplňkového dopravního značení na ulici
Mešnické o značky A14 pozor chodci a IP31a měření rychlosti na vjezdu do obce ze směru Ostravy
–Poruby a pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného prověřením možnosti osazení do
31.12.2017.
5. Rada obce jednomyslně souhlasí s prozkoumáním možnosti vytvoření zpomalovacích prvků –
šikan - na vjezdech do obce na ulicích Mešnická a Osvobození a pověřuje Ing. Jiřího Augustina
podáním zprávy do 31.12.2017.

6. Pronájem zahrádky N13
Na zasedání rady ze dne 31.7.2017 rozhodla rada obce o pronájmu zahrádky. Rada obce rozhodla zahrádku
pronajmout jedinému zájemci.
7. Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 671/1 k.ú. Vřesina u
Bílovce – ostatní plocha, tj. zahrádka N13 v areálu „u školky“ o výměře 204,00 m2 panu Martinu
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Zvonkovi, nar. ***, *** za cenu 4,- Kč / m2 / rok.

8. Odvod z odpisů příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ Vřesin, okres Ostrava – Město, příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz, včetně
částky na proúčtování odpisů. Vzhledem k tomu, že větší opravy, rekonstrukce a nákupy investičního
charakteru hradí obec Vřesina ze svého rozpočtu, schvaluje rada obce odvod z odpisů za první pololetí 2017
ve výši 609.772,- Kč zpět do rozpočtu obce.
9. Rada obce Vřesina, jako zřizovatel příspěvkové organizace, nařizuje odvod z odpisů ve výši
609.772,- Kč základní škole a mateřské škole Vřesina, okres Ostrava – město, termín do 30.9.2017.
Pro 4 Proti: 0
10. Program zastupitelstva obce Vřesina
11. Rada obce jednomyslně navrhuje tento program jednání na příští zasedání zastupitelstva obce
Vřesina:
a.1.1.
Zahájení
a.1.2.
Volba zapisovatele
a.1.3.
Volba návrhové komise
a.1.4.
Volba ověřovatelů zápisu
a.1.5.
Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 2/2017o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Vřesina
a.1.6.
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
a.1.7.
Program rozvoje obce na období 2015 – 2020
a.1.8.
Rozpočtové opatření
a.1.9.
Zápisy kontrolního výboru
a.1.10.
Zápisy finančního výboru
a.1.11.
Závěr

Jitka Kozelková Ing. Jiří Augustin
starostka

místostarosta
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