OBEC VŘESINA

Zápis č. 108/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 12.02.2018

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
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1. Implementace GDPR

Rada obce v souladu s předchozími radami pokračuje v zajištění implementace GDPR pro chod obecního úřadu
a Základní a mateřské školy. Sdružení místních samospráv České republiky se svou pobočkou zajišťující tyto
služby zaslala vzor závazných objednávek, které řeší zajištění implementace GDPR a funkci pověřence pro tyto
organizace. Jednorázová úhrada k zajištění implementace je 2 x 9 000,- Kč. Měsíční paušál je ve výši 600 Kč a
900 Kč. Obě částky jsou uvedeny bez DPH.

108/878
Rada obce jednomyslně schvaluje odeslání dvou závazných objednávek k implementaci
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za částku dvakrát 9.000 Kč pro Obecní úřad
Vřesina a Základní školu a mateřskou školu, okres Ostrava město, příspěvková organizace se
společností SMS Služby s.r.o. se sídlem Praha - Podolí, V rovinách 934/40, PSČ 140 00, IČ 06784771 dle
přílohy č. 1-108 tohoto zápisu:
108/879
Rada obce jednomyslně schvaluje odeslání dvou závazných objednávek k zajištění služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) za
částku 600 Kč bez DPH měsíčně pro Obecní úřad Vřesina a za částku 900 Kč bez DPH měsíčně pro
Základní školu a mateřskou školu, okres Ostrava město, příspěvková organizace se společností SMS
Služby s.r.o. se sídlem Praha - Podolí, V rovinách 934/40, PSČ 140 00, IČ 06784771 dle přílohy č. 2-108
tohoto zápisu a to od 25.5.2018,:
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2. Skauti dotace na závody
Rada obce jednomyslně souhlasí s poskytnutím víceúčelové dotace Vodním skautům Vřesina za účelem
zajištění dopravy na celostátní setkání vodních skautů s názvem NAVIGAMUS, která se uskuteční v Lipně nad
Vltavou v červnu 2018. V souladu s poskytnutou dotací dle usnesení rady 102/837 ze dne 11.12.2017 ve výši
30 tis Kč, může rada obce Vřesina schválit dotaci ve výši 19 999,- Kč. Členové oddílu vodních skautů Albatros
požádali obec o dotaci ve výši 19 000 Kč. Tato účelová dotace umožní vycestovat na tuto akci všem dětem bez
rozdílu v jejich finančních možnostech.

108/880
Rada obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy žadateli Albatros, vodní skauti Vřesina se sídlem Osvobození 294, 742 85 Vřesina jako součást
Junák-český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s., IČ: 71158987 na financování cestovních výdajů
spolku na akci NAVIGAMUS ve výši 19 000 Kč a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která je, spolu se žádostí o dotaci, přílohou č. 3-108 tohoto
zápisu.
3. Dotace country skupina Radost
Radě obce byla rovněž předložena žádost „taneční skupiny Radost“ působící na území obce. Zástupce skupiny,
paní Němcová Jana prosí obec o poskytnutí dotace k zajištění dopravy na zájezd do Rožnova pod Radhoštěm.
Rada obce, vzhledem k tomu, že skupina Radost dlouhodobě působí na obecních akcích a v loňském roce
nepožadovala dotaci, rozhodla o schválení žádosti.

108/881
Rada obce schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy žadateli Taneční skupina Radost v zastoupení paní Jany Němcové se sídlem ***, ***, *** na
financování cestovních výdajů spolku na zájezd do Rožnova pod Radhoštěm v maximální výši 10 000 Kč
a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
která je, spolu se žádostí o dotaci, přílohou č. 4-108 tohoto zápisu.
4. Odhad ceny pozemků - hřbitov
Vzhledem k blížícímu se naplnění kapacit vřesinského hřbitova rada provedla první kroky a oslovila majitele tří
dotčených pozemků s žádosti o předběžná jednání. Ze strany majitele pozemku byl vyřčen požadavek na
zpracování odhadu běžné ceny nemovitostí. Jelikož tyto odhady budou nezbytné i pro další jednání a případný
odkup, nechá rada tyto odhady ceny zpracovat.

108/882
Rada obce jednomyslně schvaluje zadání znaleckého posudku k odkupu pozemků parc. č.
1753/111, 1753/112 a 1753/112 a k.ú. Vřesina u Bílovce určených územním plánem obce Vřesina
k plnění funkce pohřebiště a pověřuje místostarostu Ing. Jiřího Augustina oslovením znalce ke
zpracování tohoto posudku do 31.3.2018.
5. Ramenová sekačka za malotraktor
Rada obce vyhodnotila obdržené nabídky k pořízení hydraulického ramene za malotraktor zn. TYM273,
pořízený v loňském roce. Z obdržených nabídek vybrala nabídku firmy Agroservis Hlučín za cenu 217 000 Kč
bez DPH. Nabízené rameno je značky RSR 30Z s kompletním příslušenstvím. Přílohou zápisu č. 5-108 je
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poptávka, vítězná nabídka a srovnání všech ostatních nabídek. Nejlevnější nabídka od firmy RVR Agro nebyla
srovnatelná vzhledem k nenabídnutým požadovaným doplňkům a požadavkům na větší výkon traktoru.
Celkem bylo podáno 5 nabídek od 4 firem.

108/883
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy AGROSERVIS Hlučín, s r.o., Čs
armády 1/1884, Hlučín, IČ: 25879146 ze dne 31.1.2018 k pořízení ramenové sekačky RSR 30 na
požadovaný traktor TYM T273 HST včetně příslušenství dle cenové kalkulace ve výši 217 000 Kč bez
DPH, která je přílohou č. 5-108 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
objednávky.

6. Kontrola plnění usnesení

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 16. 2. 2018
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