OBEC VŘESINA

Zápis č. 73/2017 z jednání rady obce dne 25.4.2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
člen rady
místostarosta obce

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

Kontrola plnění usnesení
Jednání se společností Garanta
Odborný posudek na hráz rybníka v Oší
Kupní smlouva na nákup sekačky
Ořez líp u pomníku
Výběr zhotovitele na realizace rekosntrukce MK Úzká
Výběrové řízení na vypracování změny č.1 Územního plánu Vřesina
Trafostanice na Hlubočické ulici

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1.

Kontrola plnění usnesení

Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2.

Jednání se společností Garanta

Na začátku zasedání rady obce Vřesina proběhlo setkání se zástupcem společnosti Garanta, Ing. Kristýnou
Kutálkovou k tématu získání dotace na rekonstrukci místní komunikace Společná. Rada obce požádala o
předložení veškerých materiálů, které společnost Garanta k veřejné zakázce od minulého vedení obce
získala. Dále byla konzultována možnost kompletní administrace zadávacího procesu veřejných zakázek
touto společností tak, aby byly dodrženy všechny podmínky veřejné dotace.
73/ 622 Rada obce jednomyslně souhlasí se sloučením veřejných zakázek rekonstrukce místních
komunikací Společná, Plzeňská, Hadí Kopec a Slepá do jedné společné zakázky s tím, že
fakturace opravy ulice Společná proběhne odděleně za účelem vykázání uznatelných nákladů.
73/ 623 Rada obce jednomyslně souhlasí s možností pověřenít společnost Garanta se sídlem Kněžská
365/22 370 01 České Budějovice administrací veřejné zakázky k opravě místních komunikací
v obci a požádala zástupce společnosti Ing. Kristýnou Kutálkovou k předložení cenové nabídky
administrace veřejné zakázky.
73/ 624 Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu obce Ing. Jiřího Augustina přípravou zadávacích
podkladů pro veřejnou zakázku k rekonstruci místních komunikací Společná, Plzeňská, Hadí
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Kopec a Slepá do 5.5.2017.
3.

Odborný posudek na hráz rybníka v Oší

Rada obce byla upozorněna na problematický stav hráze bývalé požární nádrže, tj. rybníku v Oší. Navrhuje
proto nechat zhotovit odborný posudek ke zjištění skutečného stavu hráze.
73/ 625 Rada obce jednomyslně souhlasí se zhotovením odborného posudku na technický stav hráze
rybníka v Oší ve Vřesině, která se nalézá na parc. č. 210/1, 210/2 a 210/3 vše v k.ú. Vřesina u
Bílovce a pověřuje Ing. Jiřího Augustina oslovením autorizovaných inženýrů k předložení cenové
nabídky do 30.6.2017.
4.

Kupní smlouva na nákup sekačky

73/ 626 Rada obce jednomyslně schvaluje kupní smlouvu s prodávacjícím Pavlem Znišťálem, Lískovec
426, 73801 Frýdek – Místek, IČ: 70632740 k sekačce Jacobsen za konečnou kupní cenu 367 000,Kč dle usnesení rady obce Vřesina č. 72/614 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
podpisem této smlouvy, která je přílohou č. 1-73
5.

Ořez líp u pomníku

73/ 627 Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou ZO ČSOP SEKOS – Jeseníky, se sídlem Albrechtická
2329/98, Krnov, IČ: 71251197 ve výši 18 176,- Kč bez DPH, za odborný ořez a zdravotní ošetření
čtyř líp u pomníku světových válek na ulici Mešnické a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
vypsáním objednávky. Tato nabídka je přílohou č. 2-73 tohoto zápisu.
6.

Výběr zhotovitele na realizace rekosntrukce MK Úzká

Dne 19.4.2017 proběhlo komisí otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce MK
Úzká. Na základě tří předložených cenových nabídek komise rozhodla oslovit dva uchazeče (s nejnižší
nabídkou a nejkratší dobou zhotovení) k dalšímu jednání. Na základě výsledku těchto jednání byla komisí
doporučena firma k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
73/ 628 Rada obce jednomyslně souhlasí s výběrem uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce a to firmy Swietelsky s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno za nabídkovou cenu 1.389.424,- Kč včetně DPH a celkovou
dobou prací 6 týdnů od zahájení prací a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
smlouvy o dílo.
7.

Výběrové řízení na vypracování změny č. 1 Územního plánu Vřesina

Na základě výběrového řízení ke zhotovení změny č. 1 Územního plánu Vřesina byly radou obce
vyhodnoceny předložené nabídky a vybrán zhotovitel.
73/ 629 Rada obce jednomyslně vybrala jako zhotovitele změny č. 1 Územního plánu Vřesina Ing. Arch.
Jaroslava Haluzu, se sídlem Hynaisova 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 44745729 dle
předložené cenové nabídky ve výši 106 480,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou podpisem smlouvy o dílo, která je přílohou č, 3-73 tohoto zápisu.
8.

Trafostanice na Hlubočické ulici

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená na základě plné moci společností INKOS – OSTRAVA, a.s., žádá
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obec Vřesina o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby na pozemku p.č.
2118/1 – ulice Hlubočická. Současně ČEZ Distribuce žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném
břemeni. Nové vedení NN 0,4 kV křižuje pozemek p.č. 2118/1 – ulici Hlubočickou v délce cca 22 m. Napojení
na distribuční síť je na stávajících sloupech. Ostatní dotčené pozemky nejsou v majetku obce Vřesina.
Žádost je přílohou č. 4-73 tohoto zápisu.
73/ 630 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou trafostanice na pozemku p.č. 1230 v k.ú.
Vřesina u Bílovce, který sousedí s pozemkem p.č. 2118/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce v majetku obce
Vřesina dle projektové dokumentace Vřesina, DTS OS_8262 N.Plzeň rekonst, vypracované
firmou ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., IČ 27788695, Fráni Šrámka 5, Ostrava – Mariánské Hory.
73/ 631 Rada obce Vřesina jedomyslně rozhodla zatížit pozemek p.č. 2118/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce v
délce dle geometrického zaměření věcným břemenem - služebností inženýrských sítí, spočívající
v právu umístit, provozovat a udržovat nad předmětným pozemkem venkovní vedení NN 0,4 kV
v provedení dle projektové dokumentace Vřesina, DTS OS_8262 N.Plzeň rekonst, kterou
vypracovala firma ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o., IČ 27788695, Fráni Šrámka 5, Ostrava – Mariánské
Hory.
73/ 632 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla uzavřít s investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrských sítí, spočívající v právu umístit, provozovat a udržovat nad pozemkem
p.č. 2118/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce venkovní vedení NN 0,4 kV v provedení dle projektové
dokumentace DTS OS_8262 N.Plzeň rekonst, který vypracovala firma ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.,
IČ 27788695, Fráni Šrámka 5, Ostrava – Mariánské Hory, a to na dobu neurčitou za
jednorázovou úhradu ve výši 10 000,- Kč + DPH platnou v době uzavření budoucí Smlouvy o
věcném břemeni a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy o smlouvě
budoucí, která je přílohou č. 5-73 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

