OBEC VŘESINA

Zápis č. 121/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 28.5.2018
Přítomni:

Omluven:

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.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Oprava rozhlasu ............................................................................................................................... 1
Odpověď na žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství ........................................................ 1
Stanovisko SSMSK k zimní údržbě ................................................................................................... 2
Smlouva s OZO (GDPR) .................................................................................................................... 2
Úprava rozpisu rozpočtu ................................................................................................................. 2

1. Kontrola usnesení
Rada provedla kontrolu usnesení ze zasedání rady č. 120 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Oprava rozhlasu
Kvůli narůstajícímu počtu stížností na funkčnost obecního rozhlasu a skutečnému technickému stavu rada obce
rozhodla o výměně vadných reproduktorů na ulicích Hadí Kopec a Sosnová. Zároveň dojde k demontáži tří
sloupů na Hadím Kopci. Ze dvou předložených nabídek rada vybrala tu levnější.
121/978
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou předloženou od Libora Rucki, Panská 936,
742 13 Studénka, IČ: 73895580 na opravu místního rozhlasu ve Vřesině na ulici Hadí Kopec a Sosnová
včetně demontáže tří kusů sloupů ve výši 54.192 Kč bez DPH dle přílohy č. 1-121 zápisu a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
3. Odpověď na žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství
Rada obce obdržela žádost Politického hnutí ANO 2011 k zvláštnímu užívání pozemků okolo obecního úřadu
(parcel č. 1 a 2 k.ú. Vřesina u Bílovce ) ke kampani hnutí ANO. Rada obce rozhodla, i vzhledem k formálním
chybám v žádosti, odpovědět dopisem, který vyjímá okolí obecního úřadu k vedení kampaně všem stranám a
zároveň vyčleňuje plakátovací plochy v obci tak, aby byly všem stranám rovnoměrně k dispozici pro jejich
volební kampaň komunálních voleb. Žádost je přílohou č. 2-121 tohoto zápisu.
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121/979
Rada obce rozhodla žadateli o užívání veřejného prostranství parcel č. 1 a 2 obojí k.ú.
Vřesina u Bílovce Politickému hnutí ANO 2011 se sídlem Babická 2329/2, 14900 Praha 4, IČ: 71443339
zastoupena ***, manažerem hnutí a na základě udělené plné moci paní ***, ***, ***, ***, odpovědět
tak, že pozemky tvořící budovu, zahradu a parkoviště obecního úřadu nebudou politickým stranám k
dispozici k volební kampani. Zároveň starostka obce vyčlení v souladu s § 30 zákona č. 491/2001 Sb.
nástěnky a plakátovací plochy na území obce, které budou k dispozici všem stranám rovným dílem.
Pro: 3

Zdržel se: 1

4. Stanovisko SSMSK k zimní údržbě
Obec Vřesina obdržela žádost správce průjezdního úseku silnice třetí třídy č. III/4693 (ulice Hlavní), Správy
silnic Moravskoslezského kraje, o stanovisko obce Vřesina k chystané změně systému okruhů zimní údržby.
Změna systému spočívá mimo jiné i ve změně zimního posypu z inertního materiálu na chemický posyp.
Výhodou bude menší prašnost a kvalitnější sjízdnost silnic. Žádost o stanovisko je přílohou č. 3-121 tohoto
zápisu.
121/980
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se změnou systému zimní údržby silnice
III/4693 (Hlavní) chemickým posypem a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou zasláním dopisu s
kladným stanoviskem obce Správě silnic Moravskoslezského kraje p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
IČ: 00095711.

5. Smlouva s OZO (GDPR)
Radě obce byl předložen návrh smlouvy k dodržení povinnosti zpracovatele osobních údajů, kterým společnost
OZO jako zpracovatel odpadů pro naši obec je.
121/981
Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o zpracování osobních údajů se společností
OZO Ostrava a.s., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava dle přílohy č. 4-121 tohoto zápisu k implementaci
GDPR mezí obcí a touto společností a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem smlouvy.

6. Úprava rozpisu rozpočtu

121/982
Rada obce bere na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu dle přílohy č. 5-121 tohoto zápisu
vypracovaný účetní obce Janou Rašíkovou, dne 28.5.2018.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 1.6. 2018
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