OBEC VŘESINA

Zápis č. 155/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 15. 8. 2022

Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Bc. Petr Lička
Ing. Michal Král
Ing. Jiří Augustin

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Nabídky na stavbu sjezdu na ulici Hlavní
2. Výběr židlí pro sál
3. Rozpočtové opatření 7/2022

1.

Nabídky na stavbu sjezdu na ulici Hlavní
Obec obdržela 3 nabídky, viz příloha 155-1. Nebyla jmenovaná komise, rada obce vybrala nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou.
155 / 1519 Rada obce rozhodla jednomyslně uzavřít smlouvu na stavbu sjezdu z Hlavní ulice na parcelu
parc. číslo 322 v k.ú. Vřesina u Bílovce s firmou Peroutka DopStav Ostrava s.r.o., sídlo
Ostrava Lhotka, Nepatrná 170/1, IČ 29393582 za částku 483 105 Kč + DPH a pověřuje
starostu obce podpisem objednávky.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1

2.

Výběr židlí pro sál
Schůze rady obce pokračovala v sále hasičské zbrojnice, kde posuzovala židle pro vybavení sálu.
Rada nenašla konsensus. Starosta ve spolupráci s designérkou poskytne další možná řešení stolů a židlí a
návrh výmalby. Starosta vyzývá členy rady, aby předložili vlastní návrhy. Zapůjčené vzorky ze Strážnice a
z Kozmic budou neprodleně vráceny.

3.

Rozpočtové opatření 7/2022
RO je vyvolány neplánovanými příjmy, zejména dotace na chodník Vřesina – Poruba. Na výdajové
straně je navýšen §3900, který se navyšuje kvůli podpoř jízdného pro žáky 2. stupně ZŠ s trvalým
pobytem ve Vřesině. Návrh byl předložen panem Petrem Ličkou, který zpracuje detailní pravidla. Návrh
byl projednán při projednávání rozpočtu v loňském roce. Jedná se o dlouhodobé jízdenky pro děti 6-15
let s trvalým pobytem ve Vřesině, zóna 2 Ostrava XXL, kde jedna jízdenka v e-shopu stojí 2 303 Kč.
Přebytek příjmů ve výši 879 827 Kč se převádí do rezerv, §8115.

155 / 1520 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2022 dle přílohy 155-2, kterým se
navyšuje § 3900 o 200 tis. Kč za účelem úhrady dlouhodobé jízdenky pro děti 6-15 let
s trvalým pobytem ve Vřesině, zóna 2 Ostrava XXL dětem s trvalým pobytem ve Vřesině
v rámci podpory vzdělávání.
HLASOVÁNÍ: 4-0-1

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 17. srpna 2022

Zápis č. 155/2022 z jednání rady obce Vřesina dne 15. 8. 2022,

strana 2

