OBEC VŘESINA

Zápis č. 68/2017 z jednání rady obce dne 20.3.2017

Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola usnesení
Objekt hasičské zbrojnice
Žádost zvláštní užívaní místní komunikace - povolení překopu – provádění stavebních prací u č.p.
777 na ulici Břidličné
Směna pozemku - žádost
Žádost DTJ Vřesina o poskytnutí dotace
Průjezd závodu kol - PORUBAJK
Veřejná zakázka malého rozsahu na rekonstrukci kanalizace a povrchu ulice Úzká
Hudba Mařák
Souhlas vlastníka lesa s pořádáním běžeckého závodu podle zákona o lesích
Projekt na multifunkční centrum
Žádost o zřízení sjezdu a umístění inženýrských sítí - projekt Sběrný dvůr Vřesina
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo číslo 05/01/2016 na zhotovení projektové dokumentace Sběrného
dvoru
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo číslo 11/11/2016 na zhotovení projektové dokumentace Zdravotního
střediska

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1.

Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 67. jednání rady. Rada obce konstatuje, že všechna usnesení jsou
splněna.
2.

Objekt hasičské zbrojnice

Rada obce zahájila jednání návštěvou prostor hasičské zbrojnice a objektu sloužícímu pracovní četě obce.
Rada se seznámila s požadavky obou skupin. Bude vypracováno řešení na jejich splnění ve stávajících
prostorech.
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Bez usnesení
3.

Žádost zvláštní užívaní místní komunikace - povolení překopu – provádění stavebních prací u č.p.
777 na ulici Břidličné

Žádost o opravu plynovodu u čísla popisného 777 na ulici Břidličné z důvodu poruchy na plynovodu. Žádost
je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
68 / 562 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – překopem ulice Břidličná na parcele 2065/10 v k.ú. Vřesina u Bílovce v prostoru před RD č.p. 777 firmou
SMP – Služby, s.r.o., U Vodárny 1855/9, 748 01 Hlučín, IČ: 25379950. Překop bude proveden v
období 18. 4. 2017 až 18. 5. 2017. Doba trvání zvláštního užívání komunikace nepřesáhne 4 dny a
podmínky uvedení komunikace do původního stavu budou stanoveny v samostatném rozhodnutí
silničního správního úřadu.
4.

Směna pozemku - žádost

Radě obce byla předložena žádost o směnu části pozemku parc. č. 260 k.ú Vřesina u Bílovce za část pozemku
parc. č. 255 a 256 k.ú. Vřesina u Bílovce. Rada obce navštívila předmětné parcely, aby posoudila prospěšnost
navržené směny pro potřeby obce. Vzhledem k pravidelnému využití tohoto pozemku občany jako pěší
komunikace, rada nedoporučí zastupitelstvu obce tuto směnu provést, neboť by výrazně snížila prostupnost
této části obce. Žádost je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
68 / 563 Rada obce se jednomyslně rozhodla nedoporučit zastupitelstvu obce provést směnu pozemku
v majetku Obce Vřesina parc. č. 260 k.ú Vřesina u Bílovce za část pozemku parc. Č. 255 a 256 oba
v k.ú. Vřesina u Bílovce tak, jak je navrženo v příloze č. 2 tohoto zápisu.
5.

Žádost DTJ Vřesina o poskytnutí dotace

Rada obce obdržela žádost Dělnické tělovýchovné jednoty Vřesina, z.s. o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce Vřesina. Žádost je přílohou č. 3 tohoto
zápisu.
68 / 564 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, kterou se
poskytuje z rozpočtu obce dotace ve výši 50.000,- Kč Dělnické tělovýchovné jednotě Vřesina, z.s.,
se sídlem Osvobození 524, 742 85 Vřesina, IČ: 64125882 zastoupené panem Marcelem Vajdou a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou jejím podpisem.
Pro: 4
6.

Proti: 0

Zdržel se: 1

Průjezd závodu kol - PORUBAJK

Rada obce obdržela žádost *** o průjezd závodníků – účastníků Porubajk marathonu obcí Vřesina. Závod se
uskuteční dne 22. 4 .2017
68 / 565 Rada obce jednomyslně souhlasí s průjezdem závodníků – účastníků „Porubajk marathonu“ obcí
Vřesina dne 22.4.2017 v době od 10:00 do 17:00 dle přiložené žádosti, která je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na rekonstrukci kanalizace a povrchu ulice Úzká
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Rada obce přijala zprávu o vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace Úzká a souhlasí
s vypsáním veřejné zakázky do 28.3.2017
68 / 566 Rada obce jednomyslně souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu na rekonstrukci místní komunikace Úzká a pověřuje místostarostu obce pana
Jiřího Augustina vypsáním výběrového řízení.
8.

Hudba Mařák

68 / 567 Rada obce jednomyslně schvaluje objednávku hudební produkce na tradiční vítání jara - „Mařák“
v roce 2017 v maximální cenové výši 6.000,- Kč.
9.

Souhlas vlastníka lesa s pořádáním běžeckého závodu podle zákona o lesích

Radě obce byla předložena žádost pana Petra Kostky, IČ: 04549902 se sídlem Mlýnská 104, 747 696 Dolní
Lhota k zaslání souhlasu vlastníka lesa s pořádáním běžeckého závodu podle zákona o lesích k pořádání
běžeckých závodů v lesích v katastru Ostrava – Poruba, které jsou v majetku obce Vřesina.
68 / 568 Rada obce souhlasí s pořádáním běžeckých závodů, které se z části uskuteční na lesních
pozemcích v majetku obce Vřesina na katastrálním území Ostrava – Poruba za podmínek
stanovených v této žádosti a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem „Souhlasu
vlastníka lesa s pořádáním běžeckého závodu podle zákona o lesích“, který je přílohou tohoto
zápisu č. 5.
Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 0

10. Projekt na multifunkční centrum
68 / 569 Rada obce souhlasí s uhrazením vynaložených nákladů na zakázce „Přestavba tělocvičny ZŠ na
Multifunkční centrum, Obec Vřesina“ ve výši 94 180,- Kč společnosti PROJEKTSTUDIOEUCZ, s.r.o.
se sídlem Opavská 6230/29A. 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 27787443 a zpětvzetím všech
podaných žádostí o vydání stavebních povolení.
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel: 1

11. Žádost o zřízení sjezdu a umístění inženýrských sítí - projekt Sběrný dvůr Vřesina
Žadatelem je projekční firma INGESTA spol. s r.o., která projektuje pro obec Vřesina „Sběrný dvůr“. Rada
obce již dříve rozhodla, že se stavba nebude realizovat, ale s ohledem na vysoký stupeň rozpracovanosti se
dokončí projektová dokumentace pro úroveň stavebního povolení. Za dané situace je třeba učinit ještě
další kroky. Takže jim (sobě) povolíme umístit sítě (vodovodní přípojka, plyn, přípojka NN) a sjezd. Parcela
tak bude připravená pro budoucí využití.
68 / 570 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s umístěním přípojky vody, plynu a NNk do silničního
pozemku místní komunikace ul. Selská parc. č. 2123/5 v k. ú. Vřesina u Bílovce v rámci stavby
„Sběrný dvůr Vřesina“ dle projektové dokumentace vypracované právnickou osobou INGESTA
spol. s r.o., IČ 25391194 se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava v lednu 2017.
68 / 571 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s připojením pozemku parc. č. 81/1 přes pozemek parc.
č. 81/9 vše v k. ú. Vřesina u Bílovce k místní komunikaci ul. Selská v rámci stavby „Sběrný dvůr
Vřesina“ dle projektové dokumentace vypracované právnickou osobou INGESTA spol. s r.o., IČ
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25391194 se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava v lednu 2017.
12. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Radě obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky (OZV), která stanovuje výjimečné případy, při nichž
je, nebo může být, doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon. Dny, které
budou navrženy do obsahu této OZV, určí zastupitelstvo obce při schvalování této OZV. Za tímto účelem
budou dopisem obeslány restaurační zařízení a místní spolky.
68 / 572 Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu a
navrhne přijetí obecně závazné vyhlášky v tomto znění zastupitelstvu obce. Návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2017 je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
13. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo číslo 05/01/2016 na zhotovení projektové dokumentace Sběrného
dvoru
68 / 573 Rada obce jednomyslně souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo 05/01/2016
mezi Obcí Vřesina a společností INGESTA, spol. s.r.o. se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava –
Hrabůvka, IČ: 25391194 zastoupenou Ing. Tomáše Karpalou o době a místě plnění. Rada obce
pověřuje starostku Jitku Kozelkovou podpisem tohoto dodatku č.2. Dodatek je přílohou č. 7
tohoto zápisu.
14. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo číslo 11/11/2016 na zhotovení projektové dokumentace Zdravotního
střediska
68 / 574 Rada obce jednomyslně souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo 11/11/2016
mezi Obcí Vřesina a společností INGESTA, spol. s.r.o. se sídlem Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava
– Hrabůvka, IČ: 25391194 zastoupenou Ing. Tomáše Karpalou o pozastavení prací do doby
odsouhlasení finální podoby Zdravotního střediska zastupitelstvem obce a předání upravených
pokynů zhotoviteli díla. Nejpozději však do 28.4.2017. Rada obce pověřuje starostku Jitku
Kozelkovou podpisem tohoto dodatku. Dodatek č.2 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková

Pavel Pokorný

starostka

místostarosta

*** -- anonymizováno
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