OBEC VŘESINA

Zápis č. 128/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 23.7.2018
Přítomni:

Omluven:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Jednání s projekční firmou VS Projekt s.r.o. .................................................................................... 1
Vyslovení souhlasu se Smlouvou o převodu nájmu prostoru určeného k podnikání. .................... 1
HZS Smlouva o bezúplatném převodu majetku .............................................................................. 2
Osazení laviček u hřiště Nová Plzeň ................................................................................................ 2
Projekt chodník Vřesina – Poruba ................................................................................................... 2
Plná moc – studie balastních vod ………………………………………………………………………………………………. 3
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu plnění usnesení ze zasedání rady č. 127 a shledala, že všechna usnesení jsou
plněna.
2. Jednání s projekční firmou VS Projekt s.r.o.
Rada pozvala projekční firmu, aby si nechala sdělit stav projekčních prací na rekonstrukci cest Křížová, Slepá
a Prostorná.
Ulice Křížová a Slepá:
Dokumentace pro stavební povolení je hotová včetně dokladové části. Rada obce vyzvala projektanta
k podání žádosti o stavební povolení.
Ulice Prostorná:
Bude se jednat o sloučené územní a stavební řízení. Dokumentace včetně dokladové části je hotová. Rada
obce vyzvala projektanta k podání žádosti o sloučené stavební povolení.
Zároveň rada obce vyzvala zástupce firmy VS projekt k objasnění důvodu, ze kterých došlo ke zdržení oproti
termínům uvedeným ve smlouvě o dílo, aby rada mohla vyhodnotit objektivnost důvodů ke zdržení.

3. Rozhodnutí o žádosti společnosti MUDr. Gabriela Matheislová, s.r.o. o vyslovení souhlasu se
Smlouvou o převodu nájmu prostoru určeného k podnikání.
Zápis č. 128/2018 z jednání rady obce Vřesina dne23.07.2018, strana 1

OBEC VŘESINA

Rada projednala žádost společnosti MUDr. Gabriela Matheislová, s.r.o., IČ 07153121 o vyslovení souhlasu se
Smlouvou o převodu nájmu prostoru určeného k podnikání, které předmětem je převod nájemní smlouvy,
na základě, které dosud užívá Mudr. Gabriela Matheislová, praktická lékařka pro dospělé svou stávající
ordinaci v objektu čp. 70 ve Vřesině.
Rada obce konstatovala, že záměr obce vyslovit souhlas s uzavřením Smlouvy o převodu nájmu prostoru
určeného k podnikání byl zveřejněn dne 26.6.2018 na úřední desce obce a sňat z úřední desky byl dne
11.7.2018.
Žádný subjekt se k této žádosti nevyjádřil, ani nepodal nabídku. Smlouva je přílohou č. 1-128 tohoto zápisu.
Za této situace rada obce přijala následující
128/1032
Rada obce jednomyslně souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu nájmu prostoru
sloužícího k podnikání, které předmětem je převod nájemní smlouvy, na základě které dosud užívá
MUDr. Gabriela Matheislová, praktická lékařka pro dospělé svou stávající ordinaci v objektu čp. 70 ve
Vřesině, na základě které přejde nájem prostor v objektu čp. 70 ve Vřesině ze stávajícího nájemce
MUDr. Gabriely Matheislové na nového nájemce MUDr. Gabriela Matheislová, s.r.o., Rozvojová
5391/15, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČ: 07153121 s účinností ke dni 1.9.2018.

4. HZS Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Radě obce byl předložen návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku od záchranného hasičského sboru
Moravskoslezského kraje pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vřesina. Jedná se o převod ruční
radiostanice Easy Plus s nabíjecí stanicí.
128/1033
Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava
– Zábřeh, IČ: 00298581 podle přílohy č. 2-128 tohoto zápisu, která řeší převod radiostanice ruční Easy
Plus rok pořízení 2004 a Nabíječ jednonásobný rok pořízení 2012 pro potřeby Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Vřesina a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
5. Osazení laviček u hřiště Nová Plzeň
Rada obce na žádost občanů odsouhlasila úpravu stávajícího lavičkového místa na Nové Plzni u ulice
Plzeňská.
128/1034
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou společnosti VšeProObce –
Michal Zbořil se sídlem Generála Píky 2910/7, 702 00 Ostrava, IČ: 88615723 podle přílohy č. 3-128
tohoto zápisu na instalaci dvou laviček a jednoho stolu v místě stávající lavičky na parcele č. 1334 k.ú.
Vřesina u Bílovce za cenu 9 784,06 Kč vč. DPH.

6. Projekt chodník Vřesina – Poruba

Na základě souhlasů vlastníka a vyjádření stavebního úřadu k záměru a vyčlenění částky v rozpočtu rada
rozhodla o zadání projektu na vybudování chodníkového tělesa podél komunikace mezi obcí Vřesina a
městským obvodem Poruba.
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128/1035
Rada obce jednomyslně rozhodla pověřit místostarostu obce Ing. Jiřího Augustina
přípravou a vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce k chodníku mezi obcí
Vřesina a Ostravou – Porubou a vyvěšením na profilu zadavatele do 31.7.2018

7. Plná moc – studie balastních vod
128/1036
Rada obce jednomyslně schvaluje plnou moc pro Ing. Marka Štencla nar. 13.2.1978,
bytem Bohučovice 115, 747 41 Hradec nad Moravicí za účelem zajištění všech podkladů a vyjádření pro
účely vypracování studie snížení podílu balastních vod v kanalizace obce Vřesina podle přílohy č. 4-128
tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 23.7. 2018
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