Činnost rady obce od září do listopadu 2020
Rada obce schválila:
-

-

uzavření dodatku smlouvy o pojištění sekačky ISEKI a zastávky na ulici Na Chabovci.
nákup pěti kusů nůžkových stanů rozměru 2,5 x 2,5m pro využití v rámci obecních a
spolkových akcí.
rozpočtová opatření č. 6 a 8.
smlouvu o výpůjčce mezi obcí Vřesina a Sdružením obcí Hlučínska.
uzavření smlouvy o zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Vytvoření biotopu a
úpravy vodního toku Bečva“.
příkazní smlouvy a smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se
společností PROENVAS s.r.o.
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 19_19 mezi obcí Vřesina a Nadací
ČEZ.
zakoupení mobilního sčítače Eco counter MULTI dle předložené nabídky firmou Partnerství,
o.p.s.
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na úpravu povrchu cyklostezky
Vřesina – Hať.
smlouvu č. 03371961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky.
cenovou nabídku na zpracování dendrologické inventarizace, biologických průzkumů a
posouzení.
cenovou nabídku na řešení nasvětlení přechodu u místního hřiště z Nadace ČEZ.
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na přístavbu osobního výtahu pro
přepravu imobilních osob u ZŠ Vřesina.
podání žádosti o dotaci na úpravu povrchu cyklotrasy mezi obcemi Vřesina a Hať do
programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+.
znění dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 15. 8. 2018 na investorsko-inženýrskou činnost
při realizaci stavby „Novostavba tělocvičny Vřesina u Opavy“ mezi obcí Vřesina a firmou ČECH
– ENGINEERING, a.s.
uzavření dohody o narovnání mezi obcí Vřesina a Bc. Janem Liškou.
zapůjčení přístroje na bezdrátové vysoušení zdiva na půl roku.
dodatek k příkazní smlouvě o výkonu činnosti autorského dozoru mezi obcí Vřesina a Ing.
Luďkem Konečným.
schválila uzavření dodatku k příkazní smlouvě ze dne 20. 2. 2018 s firmou BON tendr.
zřízení online aplikace URBIDO.
uzavření smluv o odhrnování sněhu s panem Josefem Vojáčkem a dalším dodavatelem
služby.

Rada obce řeší:
-

projektovou dokumentaci na nový hřbitov.
rozšíření komunikací v místech pro nové stavby.
žádosti o dotace z min. kultury, MSK, MMR, IROP.
stavbu tělocvičny Vřesina.
opravu povrchu ve staré tělocvičně.
stav dopravního značení v obci.
rozpočet obce Vřesina na rok 2020.

