OBEC VŘESINA

Zápis č. 140/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 15.10.2018
Přítomni:

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.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Plán rozvoje a sportu ....................................................................................................................... 1
Převzetí objektů ŘSD ....................................................................................................................... 1

1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 139 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Plán rozvoje a sportu
Rada obce projednala materiál „Plán rozvoje sportu obce Vřesina“ vypracovaný komisí pro rozvoj obce (Ing.
Petr Nedělník) spolu s Ing. Petrem Řeháčkem. Ing. Augustin provedl korekturu předloženého materiálu.
140 / 1085
Rada obce bere na vědomí Plán rozvoje sportu obce Vřesina vypracovaný komisí pro
rozvoj obce a pověřuje Ing. Jiřího Augustina dopracováním plánu rozvoje a sportu společně s komisí
pro rozvoj obce a předložení radě obce Vřesina do 15.11.2018

3. Převzetí objektů ŘSD
Rada obce Vřesina byla informována ze strany ŘSD o neuveřejnění Dohody o převzetí stavebních objektů do
vlastnictví obce Vřesina v registru smluv, kterou rada obce schválila dne 6.11.2017. Důsledkem neučinění
tohoto aktu je absolutní neplatnost této dohody. Rada obce byla požádána o znovu schválení této dohody.
Jedná se o SO 225 nadjezd polní cesty v km 13,167 (lávka nad Cípkách), SO 125.4 prodloužení veřejného
osvětlení silnice III/4692 a SO 226 což je úsek chodníku na nájezdu na most SO 226. Jelikož se z pohledu zákona
nejedná o nemovité věci, které se nezapisují do katastru a jedná se tak o „silniční objekty“ postačí schválení
radou.
140 / 1086
Rada obce opětovně jednomyslně souhlasí s převzetím stavebních objektů SO 225
nadjezd polní cesty v km 13,167 (lávka nad Cípkách), SO 125.4 prodloužení veřejného osvětlení
silnice III/4692 a SO 226 úsek chodníku na nájezdu na most do majetku obce od Ředitelství silnic a
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dálnic ČR, s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha – Nusle, IČ: 65993390 a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem „Dohody o převzetí stavebních objektů do vlastnictví
obce Vřesina“ dle přílohy č. 1-140 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 15.10. 2018
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