OBEC VŘESINA

Zápis č. 71/2017 z jednání rady obce dne 11.4.2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Ing. Vladimír Vašínek
Ing. Jiří Augustin
Ing. Martin Lička
Pavel Pokorný

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce

omluven od 18:10

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žádost DTJ Vřesina o rekolaudaci kanalizačního řadu
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí Ing. Křetínský
Souhlas obce Vřesina se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Na Kopečku
Výběrové řízení na zdravotní úpravu stromů Lipové aleje
Výběrové řízení na Stavební úpravy Hřbitova
Organizační řád obecního úřadu Vřesina
Údržba rozhlasových zařízení v obci
Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k.ú. Vřesina a 297/2 k.ú. Vřesina

1) Žádost DTJ Vřesina o rekolaudaci kanalizačního řadu
Radě obce byla doručena žádost o umožnění rekolaudace dešťového kanalizačního řadu na hřišti U Opusty
na kanalizaci jednotnou za účelem umožnění výstavby malé čistírny odpadních vod určenou pro sociální
zařízení tenisových kurtů DTJ Vřesina.
71/ 605 Rada obce jednomyslně souhlasí se změnou užívání dešťové kanalizace DN 300 PVC na hřišti U
Opusty za účelem napojení plánované malé čistírny odpadních vod s tím, že veškeré náklady a
potřebné činnosti s touto změnou spojené budou řešeny ze strany žadatele a na náklady
žadatele, tj. Dělnické tělovýchovné jednoty Vřesina, Osvobození 524 742 85 Vřesina IČ:
64125882.
71/ 606 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla o udělení plné moci zástupci Dělnické tělovýchovné
jednoty Vřesina, se sídlem Osvobození 524 742 85 Vřesina IČ:64125882 paní *** bytem ***, nar.
*** k zastupování v řízeních a ostatních záležitostech spojeným se změnou užívání děštové
kanalizace DN 300 PVC v délce nezbytně nutné k napojení malé čistírny odpadních vod a to do
doby vydání rozhodnutí Odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy o změně užívání
na jednotnou kanalizaci. Text plné moci je přílohou č.1-71 tohoto usnesení rady obce.
2) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí ***
Stavba přípojky vody a kanalizace z pozemku pana *** na ulici Hlubočické, mezi Plzeňskou a Zahradní.
Stavební povolení na tuto stavbu nabylo právní moci dne 8. 3. 2016. Smlouva a geometrické plány jsou
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přílohou č. 2-71 tohoto zápisu.
71/ 607 Rada obce Vřesina jednomyslně schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi
obcí Vřesina a panem ***, bytem ***, kde předmětem smlouvy je zřízení služebnosti, tedy právo
zřízení a vedení vodovodní a kanalizační přípojky, jejich provozování udržování, a to přes část
služebného pozemku parcelní číslo 2118/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vřesina u
Bílovce (část ulice Hlubočická) v rozsahu dle přiložených geometrických plánů.
3) Souhlas obce Vřesina se zvláštním užíváním místní komunikace ul. Na Kopečku
Společnost SMP-Služby, s.r.o. žádá o povolení zvl. užívání místní komunikace ul. Na Kopečku za účelem
nalezení dvou poklopů čichaček na plynovodním řadu nacházejícím se v komunikaci. Povolení vydává obecní
úřad v rámci státní správy rozhodnutím dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dle tohoto
zákona si musí zajistit stanovisko vlastníka dotčené komunikace, kterým je obec Vřesina. Zásah do
komunikace bude spočívat v provedení výkopu o rozměru 2 x 2 m a vytažení poklopu čichačky na povrch
komunikace ul. Na Kopečku na pozemku parc. č. 2122 v k. ú Vřesina u Bílovce.
71/ 608 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s provedením výkopových prací firmou SMP-Služby,
s.r.o., IČ 25379950, se sídlem U Vodárny 1855, 748 01 Hlučín v rozsahu 2 x 4 m 2 v ul. Na Kopečku
za účelem opravy plynovodního řadu za těchto podmínek:








Datum zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel prokazatelně místostarostovi obce Pavlu
Pokornému, tel.: 608 848 701;
Vzniklý výkop v tělese komunikace bude dosypán kamenivem nebo struskou dvojí frakce (ne
výkopovou zeminou), řádně po vrstvách 20 cm zhutněn tak, aby nedocházelo k následnému
sedání;
Povrchová úprava komunikace (asfaltobetonové krytí) bude přesahovat výkop min. 0,5 m na
každou stranu;
Označení komunikace zabezpečí na svůj náklad zhotovitel a odpovídá za jeho stav po celou
dobu úpravy provozu;
V případě poškození komunikace uhradí zhotovitel obci Vřesina náklady spojené s
odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu, pokud se nedohodne
s obcí Vřesinou, že zabezpečí odstranění poškození sám.
Po ukončení prací musí být dotčené území vyčištěno a uvedeno do původního stavu a
protokolárně předáno místostarostovi obce;
Za kvalitu provedených stavebních prací (zásyp a povrchové úpravy) nese zhotovitel záruku
5 let ode dne protokolárního předání úseku komunikace správci místní komunikace.

4) Výběrové řízení na zdravotní úpravu stromů Lipové aleje
71/ 609 Rada obce jednomyslně rozhodla vypsat výběrové řízení na provedení zdravotních úprav lipové
aleje u hřbitova na základě zhotoveného dendrologického posudku zpracovaného.Ing. Zinou
Klečkovou, Sologubova 1, 704 00 Ostrava, IČ: 60808888 a pověřuje Ing. Jiřího Augustina vypsáním
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu oslovením odborně způsobilých firem do
30.4.2017.
5) Výběrové řízení na Stavební úpravy Hřbitova
71/ 610 Rada obce se jednomyslně rozhodla vypsat výběrové řízení na provedení stavebních úprav dle
projektové dokumentace „Úpravy vstupu do márnice na hřbitově v obci Vřesina“ zpracované
společností Hutní Projekt.Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek a pověřuje Ing.
Zápis č. 71/2017 z jednání rady obce dne 11. 4. 2017, strana 2

OBEC VŘESINA

Jiřího Augustina vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu do 31.5.2017.
Odešel místostarosta p. Pokorný
6) Organizační řád obecního úřadu Vřesina
Následkem působnosti dvou místostarostů v obci došlo k úpravě Organizačního řádu obecního úřadu
Vřesinav článku 5 týkající se pravomocí místostarostů. Pan Pokorný má na starosti především provozní řízení
obce vč. řízení pracovníků údržby, správu majetku, správu komunikací, údržbu zeleně a kulturní záležitosti.
Pan Augustin má v kompetenci vedení agendy obecní kanalizace, lesního hospodářství, výběrových řízení,
veřejných zakázek a správu obecního webu.
71/ 611 Rada obce jednomyslně souhlasí s návrhem Organizačního řádu obecního úřadu Vřesina tak, jak
je uveden v příloze tohoto zápisu č. 3-71.
7) Údržba rozhlasových zařízení v obci
71/ 612 Rada obce jednomyslně souhlasí s údržbovými pracemi na obecním rozhlase, spočívajícími ve
výměně a opravě reproduktorů v maximální výši ceny 25 000,- Kč firmou Libor Rucki se sídlem
Panská 936,742 13 Studénka, IČ: 73895580.
8) Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k.ú. Vřesina a 297/2 k.ú. Vřesina
Radě obce byla doručena žádost o odkup pozemků č. 295/2 k.ú. Vřesina a 297/2 k.ú. Vřesina, které jsou ve
vlastnictví obce.
71/ 613 Rada obce jednomyslně souhlasila se zařazením žádosti o odkoupení pozemků č. 295/2 k.ú.
Vřesina a 297/2 k.ú. Vřesina na nejbližší zasedání zastupitelstva obce Vřesina k odsouhlasení
záměru o prodeji.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

