OBEC VŘESINA

Zápis č. 75/2017 z jednání rady obce dne 9.5.2017

Přítomni:
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Pavel Pokorný
Ing. Martin Lička
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člen rady
místostarosta obce
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Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
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1.

Kontrola usnesení
Záměr pronájmu zahrádky
Pozemkové vyrovnání – umístění chodníku mezi ulicemi Hlavní a Mala Strana
Modernizace datové sítě v budově obecního úřadu
Zajištění lesnické činnosti pro obec Vřesina
Nabídka ohňostroje

Kontrola usnesení

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

Záměr pronájmu zahrádky

Došlo k uvolnění dvou zahrádek. Jedna je volná v areálu na Cípkách (Strž), druhá pod školkou. Vzhledem
k této situaci je vhodné provést vyvěšení záměru pronájmu. Rada obce rozhodla pozdržet záměr zahrádky
pod školkou, neboť nejdříve musí dojít ke geodetickému zaměření skutečného stavu zahrádek v této
lokalitě.
75/ 641 Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky C 04, část p. č. 1702/23, areál
„Strž“, o výměře 200,2 m2, k. ú. Vřesina u Bílovce a pověřuje starostku Jitku Kozelkovou
zveřejněním záměru na úřední desce.
3.

Pozemkové vyrovnání – umístění chodníku mezi ulicemi Hlavní a Mala Strana

Rada obce navazuje na jednání z roku 2014. Chodník mezi ulicemi Hlavní a Mala Strana leží velkou částí na
pozemku p.č. 297/5 (vlastník Jan Barna). V katastru je chodník veden na parcelách 288/2 a 288/4, parcelu
288/2 však má „připlocenou“ ke své zahradě JUDr. Kostelňáková Petříková (Vřesina č.p. 852). Cílem
je dosáhnout shody mezi skutečným stavem a zápisem v katastru nemovitostí. Řešením bymohla být směna
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pozemku p.č. 297/2 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 297/5 (vlastník Jan Barna) dle skutečného
geodetického zaměření.
Za tím účelem je nutné pozastavit prodej pozemku p.č. 297/2, jehož záměr již schválilo zastupitelstvo obce.
Směna pozemku by byla pro obec výhodná z hlediska umístění předmětného chodníku. Pokus o narovnání
(prodej) s ***by následoval posléze. Katastrální ortofotomapa a usnesení rady obce ze dne 15.9.2014 jsou
přílohou č. 1-75 tohoto zápisu.
75/ 642 Rada obce jednomyslně rozhodla narovnat situaci umístění obecního chodníku mezi ulicemi
Malá Strana a Hlavní, která svou velkou částí leží na pozemku parc. č. 297/5 v k.ú. Vřesina u
Bílovce (ve vlastnictví pana Jana Barny) a za tímto účelem zastupitelstvu obce navrhnout
pozastavení prodeje parcely č. 297/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce do doby vyřešení pozemku pod
předmětným chodníkem.
75/ 643 Rada obce jednomyslně rozhodla navrhnout vlastníkovi pozemku p.č. 297/5 panu Janu Barnovi
směnu pozemku (nebo části) p.č. 297/2 v majetku obce za část pozemku p.č. 297/5 dle
skutečného geodetického zaměření, vše v k.ú. Vřesina u Bílovce.
75/ 644 Rada obce jednomyslně souhlasí s pořízením geometrického plánu k určení přesného rozsahu
zásahu chodníku do parc. č. 297/5 v k.ú. Vřesina u Bílovce.
4.

Modernizace datové sítě v budově obecního úřadu

Vzhledem k zanedbanému stavu datové sítě a jejich prvků na obecním úřadě rozhodla rada obce investovat
prostředky do modernizace a zabezpečení. Jako první bude přemístěno jádro datové sítě, které je umístěno
v přízemní oebcního úřadu v kanceláři v blízkosti ústředního topení, kde na něj nejen působí teplo, ale
v případě havárie vody hrozí kromě ztráty dat také zkrat a případný požár. Dojde také k pořízení nového
firewallu, jelikož původní firewall je již nefunkční a využívá se zařízení zapůjčené správcem datové sítě.
75/ 645 Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou správce datové sítě firmy Warnet.cz s.r.o. se sídlem
Záhumení 745, 74285 Vřesina, IČ: 26870932 k zabezpečení datové sítě na obecním úřadě
Vřesina dle cenové nabídky ve výši 46.292,- Kč s DPH v rozsahu dle přílohy 2-75 tohoto zápisu.
5.

Zajištění lesnické činnosti pro obec Vřesina

Vzhledem k ukončení smlouvy se společností Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., se sídlem A. Brože
2/3124, Ostrava – Zábřeh je nutné najít novou formu péče a hospodaření v lesích v majetku obce Vřesina.
Vzhledem k malému obemu prací firma Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o neprojevila zájem o další
prodloužení spolupráce. Navíc vlivem vstupu nového subjektu na tento trh došlo k navýšení cen u
jednotlivých typů prací. Toto je způsobeno nedostatkem pracovníků, které nutí firmy o ně vzájemně
soupeřit.
Jako nové řešení bylo navrženo vytvoření rámcové smlouvy, která bude podepsána s několika
kvalifikovanými dodavateli. Na základě ceníku budou těmto zadávány a přebírány práce na lesních
porostech v majetku obce. Za přebírání prací bude zodovědný určený člen rady společně s odborným
lesním hospodářem, panem Tomášem Šloncem.
75/ 646 Rada obce jednomyslně schvaluje znění rámcové smlouvy o dílo dle přílohy č. 3-75 tohoto
zápisu a pověřuje místostarostu Ing. Jiřího Augustina oslovením firem k výkonu pěstební a
těžební činnosti v lesích v majetku obce Vřesina dle ceníků, které jsou nedílnou součástí
smlouvy.
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6.

Nabídka ohňostroje

75/ 647 Rada obce jednomyslně souhlasí s provedením ohňostroje ku příležitosti Dne obce Vřesina v
roce. 2017 firmou Zbyněk Vařecha, se sídlem Špilberk 336, 74717 Darkovice IČ:73249050
v maximální cenové výši 20.000,- Kč

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta

