USNESENÍ č. 3
ze schůze Rady Obce Vendryně dne 10. prosince 2018
18/3/1.1

Rada obce schvaluje program 3. schůze Rady obce.

18/3/1.2

Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 2 ze dne 26. 11. 2018.

18/3/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/3/3.1

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci
realizace stavby „vodovodní přípojky pro RD č. p. 377“, stavba zasáhne na pozemek
p. č. 2182/1– ostatní plocha v k. ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně
(lokalita Gornionka) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/3/3.2

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci
realizace stavby „vodovodní přípojky a kanalizační přípojky“, pro novostavbu RD na
pozemku p. č. 242/1 k. ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemky p. č. 106/2 a 231 v
k. ú. Vendryně, které jsou v majetku obce Vendryně (lokalita Rybařovice) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

18/3/3.3

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci
realizace stavby „kanalizační přípojky a sjezdu“, pro novostavbu RD na pozemku p.
č. 510/1 k. ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p. č. 509/1 v k. ú. Vendryně,
který je v majetku obce Vendryně (lokalita Rybařovice) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

18/3/3.4

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci
realizace stavby „kanalizační přípojky a sjezdu“, pro novostavbu RD na pozemku p.
č. 3347 k. ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p. č. 2787 v k. ú. Vendryně,
který je v majetku obce Vendryně (lokalita Na Ščuře) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

18/3/3.5

Rada obce bere na vědomí a zastupitelstvu obce doporučuje neschválit uplatnění
předkupního práva na stavbu bez čp/če – zemědělská stavba, která se nachází na
pozemku parc. č. 3084 v obci Vendryně, na odkoupení této nemovitosti.

18/3/3.6

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 5. 12. 2018.

18/3/3.7

Rada obce jmenuje (+5/-0/z0) na návrh stavební komise nového člena stavební
komise.

18/3/3.8

Rada obce schvaluje nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací Obce
Vendryně na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. ze dne 14. 11. 2018, a to s
platností od 1. 1. 2019.

18/3/3.9

Rada obce schvaluje uzavřít nájemní smlouvu mezi obcí Vendryně, Bytovým
družstvem Vendryně a novým členem družstva vztahujícím se k bytu č. 7 v bytovém
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domě čp. 1025 a uděluje souhlas s podnájmem na dobu určitou do 31. 1. 2019.
18/3/3.10

Rada obce bere na vědomí žádost o posouzení kapacity školní družiny Polské
základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej s tím, že
dle demografické křivky a provedeného průzkumu nebude nutné navýšení kapacity
školní družiny.

18/3/3.11

18/3/3.12

Rada obce schvaluje prodloužení nájmu bytu Vendryně 600/1 v souladu se Zásadami
pro nájem obecních bytů obce Vendryně a pověřuje starostu podpisem nové Smlouvy
o nájmu bytu.
Rada obce schválila uzavření Smluv o spolupráci k projektu „Školní dílny u PZŠ
Vendryně“ s těmito třemi subjekty – Střední odborná škola Třineckých železáren, se
sídlem Lánská 132, Kanada, 739 61 Třinec, IČ: 27856216; Stolařství Kaláč Pavel, se
sídlem Nábřežní 989, 739 61 Třinec, IČ: 48721450; KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., se sídlem
Bezručova 822, Třinec, 739 61, IČ:04031598.

18/3/3.13

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání komise kultury a sportu konané dne 28.
11. 2018.

Ve Vendryni dne 10. prosince 2018

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce

Bohuslav Raszka
místostarosta obce
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