OBEC VŘESINA

Zápis č. 134/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 3.9.2018
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1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 133 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Pronájem zahrádky
Usnesením č. 130/1044 ze dne 6.8.2018 rozhodla rada obce o záměru pronájmu části pozemku parc. č.
1702/23 k.ú. Vřesina u Bílovce, tj. zahrádky C42 v areálu „Strž“ o výměře 182,60 m2. Původní nájemce dal
písemnou výpověď. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen. O pronájem požádali dva zájemci. Vzhledem ke
shodné ceně rada navrhuje přidělit pronájem zahrádky podle data doručení žádosti, viz. příloha č. 1-134.
134 / 1061
Rada obce jednomyslně schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1702/23 23 k.ú.
Vřesina u Bílovce, tj. zahrádka C42 v areálu „Strž“ o výměře 182,60 m2 za cenu 730 Kč/rok panu
***, bytem ***, *** a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem nájemní smlouvy.
3. Program zasedání zastupitelstva obce

134 / 1062
obce

Rada obce jednomyslně schvaluje návrh programu na příští zasedání zastupitelstva

1. Zahájení
2.Volba zapisovatele
3.Volba návrhové komise
4.Volba ověřovatelů zápisu
5.Smlouvy ke směně pozemků – přeložka kanalizace
6.Rozpočtové opatření č. 5
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7.Účast na aukci při odkupu části rybníka v Oší od UZSVM
8.Nařízení odvodu z odpisu pro ZŠ a MŠ Vřesina
9.Zápisy KV
10.Závěr a diskuze
4. TDI a autorský dozor na přeložku kanalizace

134 / 1063
Rada jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Martina Jaroše se sídlem Ve
Dvoře 14, 74285 Vřesina, IČ: 11180528 k provedení technického a autorského dozoru stavby
„Přeložka kanalizace Vřesina“ za cenu 10 000,- Kč bez DPH podle přílohy č. 2-134 a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
134 / 1064
Rada obce jednomyslně rozhodla pověřit místostarostu Ing. Jiřího Augustina
technickým dozorem stavby „Přeložka kanalizace Vřesina“ v době nepřítomnosti Ing. Martina
Jaroše.
5. Data nočních průtoků kanalizací
K zajištění objektivního hodnocení množství balastních vod pro studii ke snížení podílu balastních vod ve
stokové sítí obce bylo doporučeno vyhodnotit noční průtoky pomoci oficiálního měření OVaK, které je na
předávacích místech instalováno. K tomu by měly sloužit průtoky ze suchého období, což měsíc červenec
splňuje.
134 / 1065
Rada obce jednomyslně souhlasí se zakoupením dat z měřícího profilu P4 v termínu od
1.7.2018 do 31.7.2018 od společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, se sídlem Nádražní
3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193673 za cenu 8 750 Kč bez DPH podle nabídky
přílohy č. 3-134 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky.
6. Průzkumný vrt
Rada obce potvrzuje provedení průzkumného vrtu s čerpací zkouškou, který má zjistit možnosti snížení
balastních vod vzhledem k hydrogeologické situaci v lokalitě. Provedení vrtu v části u horní kaple je součástí
studie ke snížení podílu balastních vod v obecní kanalizaci.
134 / 1066
Rada obce bere na vědomí průzkumné vrtné práce k zjištění zvodnělosti podloží
v lokalitě mezi ulicemi Hlavní a Malá Strana, které jsou součástí studie ke snížení balastních vod a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky ve výši 33 800 Kč bez DPH podle
přílohy č. 4-134 na firmu GEO TRADE SILESIA s.r.o. se sídlem V Zahradách 246/11, 708 00 Ostrava –
Poruba, IČ: 26878232.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 3.9. 2018
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