OBEC VŘESINA

Zápis č. 119/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 14.5.2018
Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
místostarosta obce

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Pronájem hrobového místa ............................................................................................................. 1
Nabídka opravu svodidel ................................................................................................................. 2
Pronájem zahrádky .......................................................................................................................... 2
Socha smlouva dodatek ................................................................................................................... 2
Smlouva Galileo corporation - GDPR .............................................................................................. 2
Plná moc – oprava kanalizace ul. Hlavní.......................................................................................... 3

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení ze zasedání č. 118/2018 a konstatovala, že všechna usnesení jsou
plněna.
2. Pronájem hrobového místa
Radě obce byla předložena žádost o pronájem volného hrobového místa. Jelikož žadatelem není občan
Vřesiny, musí o pronájmu hrobového místa rozhodnout rada obce. Vzhledem k ubývající kapacitě hřbitova se
rada rozhodla nepronajmout toto hrobové místo a ponechat jej k dispozici vřesinským občanům. Žádost je
přílohou č. 1-119

119/965
Rada obce jednomyslně zamítá žádost paní ***, bydlištěm ***, ***o pronájem
volného urnového hrobového místa na vřesinském pohřebišti z důvodu nedostatečného počtu volných
hrobových míst.
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3. Nabídka opravu svodidel
Rada obce oslovila několik firem k podání nabídky na opravu nabouraných svodidel. Vzhledem ke krátkému
úseku, který je potřeba vyměnit, byla podána pouze jedna nabídka. Oprava bude z větší části hrazena z
pojistky řidiče, který poškození svým vozidlem způsobil.

119/966
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku společnosti STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA
SILNIC, s.r.o. se sídlem Velké Albrechtice 256, 742 91 Velké Albrechtice, IČ: 64619036 ve výši 38 886,74
Kč vč. DPH, která je přílohou č. 2-119 tohoto zápisu na opravu nabouraných svodidel na ulici Pohoří a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
4. Pronájem zahrádky
Dne 9.5. 2018 byla písemně ukončena nájemní smlouva zahrádky N 10 v areálu u mateřské školy. Rada
obce rozhodla vyhlásit záměr pronájmu této plochy, který bude řádně vyvěšen dle požadavku zákona o
obcích.

119/967
Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky č. N 10 část parcely č. 678
k.ú. Vřesina u Bílovce v zahrádkářském areálu u mateřské školy o výměře 222 m2.
5. Socha smlouva dodatek
Vzhledem k plánované stavbě parkoviště u MŠ se rada obce rozhodla pozdržet osazení sochy “Sedící dívka”,
aby nemohlo dojít pohybem těžkých mechanismů k jejímu poškození. Termín provedení díla bude posunut
prostřednictvím dodatku smlouvy.

119/968
Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Miroslavem
Rybičkou, se sídlem Jistebník 75, 742 82 Jistebník, a to tak, že termín provedení díla. tj. instalace sochy
“Sedící dívka”, bude uveden nejpozději do 30.9.2018 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
podpisem tohoto dodatku, který je přílohou č. 3-119 tohoto zápisu.
6. Smlouva Galileo corporation - GDPR
Radě obce byla předložena smlouva řešící směrnici GDPR ve vztahu s provozovatelem webových stránek
obce Vřesina.

119/969
Rada obce jednomyslně souhlasí se smlouvou o zpracování osobních údajů se
společností Galileo Corporation s.r.o. se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714 jako
provozovatele platformy webových stránek obce Vřesina a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 4-119 tohoto zápisu.
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7. Plná moc – oprava kanalizace ul. Hlavní

119/970
Rada obce jednomyslně schvaluje plnou moc pro Ing. Ivo Hradila, se sídlem Havlíčkova
234/1,757 01 Valašské Meziříčí, k zajištění všech vyjádření ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace z ulice
Hlavní” a pověřuje starostku obce podpisem této plné moci. která je přílohou č. 5-119 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 20 5. 2018
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