OBEC VŘESINA

Zápis č. 64/2017 z jednání rady obce dne 20.2.2017
Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola plnění usnesení
Jednání se starostou města Klimkovice o činnosti obecních strážníků v nastávajícím období
Dočasné řešení agendy po Ing. Havrlantovi
Pozastavení projekčních prací firmy INGESTA spol s.r.o,
Schválení hospodaření ZS a MŠ Vřesina za rok 2016
Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Vřesina od Ing. Michaely Roubíčkové Phd.
Příspěvek na telefon knihovnici paní Kateřině Hurníkové
Darovací smlouva Mobilní Hospic Ondrášek
Obnovení vnitřní telefonní sítě na obecním úřadu
Pořízení multifunkční tiskárny pro pracoviště starosty obce
Informace o provozu sběrného dvora

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1.

Kontrola plnění usnesení

Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2.

Jednání se starostou města Klimkovice o činnosti obecních strážníků v nastávajícím období

Rada pozvala starostu města Klimkovice k projednání stavu Obecní policie Vřesina s tím, že bude dále jednat
o počtu strážníků OP Vřesina. Starosta města Klimkovice seznámí radu města s možným snížením pracovníků
OP na tři.
Starosta města Klimkovice p. Husťák dále představil návrh rozšíření ochranné lázeňské zóny. Rada obce
Vřesina navrhla rozšířit rozsah tohoto území v k.ú. Vřesina s tím, že tento rozsah bude předložen ke schválení
Zastupitelstvu obce Vřesina.
Bez usnesení
3.

Dočasné řešení agendy po Ing. Havrlantovi

Rada obce požádala paní Naděždu Kolinovou, která vede správní úřad v Klimkovicích o dočasné vedení
agendy, kterou měl na starosti Ing. Havrlant, tedy věcná břemena, souhlas s umístěním stavby na obecním
pozemku, překopy místních komunikací, kácení stromů atd. do doby zaučení nového pracovníka.
64 / 507 Rada obce jednomyslně schvaluje Dohodu o provedení práce s paní Mgr. Naděždou Kolinovou,

Zápis č. 64/2017 z jednání rady obce dne 20.2.2017, strana 1

OBEC VŘESINA

trvalý pobyt ***, s hodinovou sazbou 250,- Kč v období od 21. 2. 2017 do 30. 6. 2017 s místem
výkonu na obecním úřadě Vřesina a pověřuje starostku obce Vřesina Jitku Kozelkovou podpisem
této dohody. Dohoda je přílohou č. 1-63.
4.

Pozastavení projekčních prací firmy INGESTA spol s.r.o,

Starostka obce Vřesina vyzvala zástupce firmy INGESTA k předložení materiálů k projektům sběrného dvora a
zdravotního střediska. Rada obce se dále rozhodla pozastavit tyto práce do doby, než bude ujasněn další
postup ze strany obce a než se k návrhům vyjádří široká veřejnost. Firma INGESTA zašle materiály vhodné
k propagaci těchto projektů pro veřejnost do pátku 24.2.2017.
64 / 508 Rada obce jednomyslně souhlasí s pozastavením prací na projektové dokumentaci „sběrného
dvora“ a „zdravotního střediska“ ze strany firmy INGESTA. Rada obce vyzvala firmu INGESTA
k předložení dodatku smlouvy o dílo, která bude obsahovat pozastavení prací na dobu dvou
měsíců.
5.

Schválení hospodaření ZS a MŠ Vřesina za rok 2016

Rada obce obdržela ke schválení hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní a mateřské školy ve
Vřesině za rok 2016 s kladným výsledkem ve výši 321 802,12,- Kč. Dále obdržela návrh na rozdělení tohoto
výsledku.
64 / 509 Rada obce jednomyslně schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres
Ostrava-město, příspěvkové organizace, za rok 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši
321 802,12 Kč
64 / 510 Rada obce jednomyslně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvkové organizace takto:



rezervní fond 271 802,12,- Kč
fond odměn 50 000,- Kč

Ředitelka ZŠ a MŠ Vřesina dále zažádala o zasílání prostředků na odpisy movitého i nemovitého majetku
příspěvkové organizace čtvrtletně v celkové výši 1 454 988,-. Tento příspěvek bude po odeslání vrácen na
účet obce. Čtvrtletí odesílání zaručí ZŠ a MŠ průběžné vyrovnání rozpočtu. Schválení tohoto příspěvku bude
programem zastupitelstva obce Vřesina.
64 / 511 Rada obce jednomyslně schvaluje čtvrtletní zasílání příspěvku na odpisy movitého i nemovitého
majetku Základní školy a Mateřské školy Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvkové organizace.
6.

Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Vřesina od Ing. Michaely Roubíčkové Phd.

Ředitelka ZŠ a MŠ ve Vřesině předkládá radě nabídku Ing. Roubíčkové na poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč pro ZŠ a MŠ ve Vřesině.
64 / 512 Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí finančního daru pro Základní a Mateřskou školu ve
Vřesině, okres Ostrava – Město, p.o. ve výši 10 tis. Kč od Ing. Michaely Roubíčkové, bytem
Vřesová 637, Vřesina 742 85.
7.

Příspěvek na telefon knihovnici paní Kateřině Hurníkové
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Rada obce souhlasí s přispíváním na výdaje spojené s telefonními hovory knihovnice paní Kateřiny
Hurníkové. Ta využívá k hovorům vlastní SIM kartu i ke služebním účelům.
64 / 513 Rada obce jednomyslně schvaluje měsíční příspěvek knihovnici Kateřině Hurníkové příspěvek na
úhradu služebních hovorů ve výši 150 Kč. Tento příspěvek bude proplácen pololetně vždy v 6. a
12. měsíci.
8.

Darovací smlouva Mobilní Hospic Ondrášek

64 / 514 Rada obce jednomyslně schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Vřesina a Mobilním hospicem
Ondráček o.p.s., kde obec Vřesina poskytne darem 1 000 Kč dle usnesení č. 62/494 a pověřuje
starostku obce Vřesina podpisem této smlouvy.
9.

Obnovení vnitřní telefonní sítě na obecním úřadu
před hlasováním odešel Ing. Martin Lička, rada zasedala ve 4 lidech

Na obecním úřadě je zánovní digitální telefonní ústředna. Po rekonstrukci nebyly obnoveny vnitřní telefonní
linky, což významně omezuje operativnost komunikace napříč celým úřadem.
64 / 515 Rada obce jednomyslně schvaluje pořízení 6 ks nových telefonů pro obecní úřad
s předpokládaným nákladem max. 6 000 Kč vč. DPH.
64 / 516 Rada jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou, aby obstarala obnovu vnitřní
telefonní sítě v budově obecního úřadu.
10. Pořízení multifunkční tiskárny pro pracoviště starosty obce
Na pracovišti starosty obce je nefunkční tiskárna, jejíž oprava je již nerentabilní. Rada obce se rozhodla
zakoupit novou multifunkční tiskárnu s obdobnými parametry, např. Canon i-SENSYS LBP-7680Cx, A4, color,
20ppm, duplex, 1xUSB nebo obdobný typ v této cenové kategorii.
64 / 517 Rada obce jednomyslně schvaluje pořízení nové multifunkční laserové barevné tiskárny pro
pracoviště starosty v cenové kategorii do 10 000 Kč a pověřuje místostarostu Ing. Augustina
výběrem a obstaráním nákupu.
11. Informace o provozu sběrného dvora
Starostka obce Vřesina na závěr zasedání rady obce informovala přítomné členy rady o nákladech na provoz
sběrného dvora. Informace poskytnul na žádost OÚ pan Josef Marťan z firmy OZO Ostrava. OZO Ostrava
nemá ani jeden sběrný dvůr, všechno to jsou pouze „místa pro shromažďování odpadu“. Důvodem je složitá
legislativa, vysoká provozní náročnost a vysoké finanční náklady – znásobuje se cena za odvoz kontejnerů
(obec musí mít vlastní kontejnery, které si musí odvézt na skládku a zase přivést prázdné zpět. V režimu OZO
úložiště se přiveze prázdný a odveze plný v rámci jedné cesty). Nutné je technické zabezpečení sběrného
dvoru, např. odlučovač ropných látek.
Tato informace slouží k posouzení, zda pokračovat v projektu vybudování sběrného dvora ve Vřesině jako
náhradu za současné úložiště odpadů u hasičské zbrojnice. Bez usnesení
Jitka Kozelková

Pavel Pokorný

starostka

místostarosta
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*** anonymizované údaje
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