OBEC VŘESINA

Zápis č. 141/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 22.10.2018
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.
4.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Zařazení Mařáku na seznam nehmotných statků lidové kultury .................................................... 1
Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ........................................................................ 1
Fakturace VS Projekt........................................................................................................................ 2
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 140 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.

2. Zařazení Mařáku na seznam nehmotných statků lidové kultury
141/1087 Rada obce bere na vědomí možnost zařadit tradiční vítání jara „Mařák“ na seznam
nehmotných statků tradiční lidové kultury vedené Muzeem Jičínska a pověřuje pana Milana
Julínka zajištěním dalších podkladů a informací.

3. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
141/1088 Rada obce jednomyslně navrhuje program ustavujícího zasedání obce Vřesina v tomto znění:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva obce
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Volba starosty, místostarosty(ů) a členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva
obce uvolněni
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty(ů)
a členů rady obce
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6.

7.
8.
9.
10.

d) volba starosty
e) volba místostarosty(ů)
f) volba členů rady obce
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního o kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce
Jmenování určeného člena zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním
územně plánovací dokumentace
Diskuse
Závěr

4. Fakturace VS Projekt
Radě obce byla předložena fakturace společnosti VS Projekt za zhotovení projektové dokumentace
k rekonstrukci ulic Slepá a Křížová. Vzhledem k termínům uvedených ve smlouvě je možné uplatňovat sankce
ve výši 798 Kč stanovené s přihlédnutím k datu vydání koordinovaného stanoviska nutného ke kompletaci
žádosti o stavební povolení. Rada obce přihlédla ke skutečnosti, že průběžný postup byl konzultován se
zástupci obce a projekt byl bez technických i formálních vad.
141/1089 Rada obce souhlasí, aby fakturace firmy VS Projekt s.r.o. se sídlem byla proplacena v celé výši
229 900 Kč vč. DPH a nebyla uplatňována sankce ve výši 798 Kč za nedodržení termínu dle
smlouvy o dílo.
Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 1

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 22.10. 2018
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