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1.

Kontrola usnesení

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

Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená na základě plné moci společností ADEN LP, s.r.o., Jeseník nad
Odrou, č.p. 28, IČ 26821621 žádá o uzavření Smlouvy o věcném břemeni – služebnosti v souvislosti se
stavbou „Vřesina 1243/2 Hanzel, příp. NNk. Nové kabelové vedení AYKY NN 0,4 kV křižuje pozemek p.č.
2118/6 k.ú. Vřesina u Bílovce – ulici Hlubočickou v délce cca 7m.
77/ 650 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla zatížit pozemek p.č. 2118/6 v k.ú. Vřesina u Bílovce v
délce dle geometrického zaměření věcným břemenem - služebností inženýrských sítí, spočívající v
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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.
77/ 651 Rada obce Vřesina schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, číslo IP-128018112/VB-003 s investorem stavby ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kde předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat a udržovat součást distribuční soustavy na
dotčené nemovitosti - pozemku p.č. 2118/6 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. 1-77.
3.

Souhlas se stavbou přípojky NNv

Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta žádá o souhlas se stavbou zemní elektrické
přípojky pro pozemek parc. č. 1198/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví paní ***, trvalý pobyt ***.
Stavbou dojde k dotčení silničního pozemku místní komunikace ul. Vřesová ve vlastnictví obce Vřesina parc.
č. 2119/4 v k. ú. Vřesina u Bílovce.
77/ 652 Rada obce Vřesina souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky „Vřesina
1198/1 Kvitová, příp. NNk“ pro pozemek parc. č. 1198/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví ***,
trvalý pobyt *** dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Martin Barteček, Na výsluní
2008 738 01 Frýdek Místek v dubnu 2017 na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ Distribuci,
a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 a to překopem s podmínkou, že trasa výkopu bude
vedena mimo nový asfaltový povrch na ulici Písečná.
77/ 653 Rada obce jednomyslně rozhodla zatížit silniční pozemek obce parc. č. 2119/4 v k. ú. Vřesina u
Bílovce, v délce dle geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající v umístění,
provozování a údržbě podzemní elektrické přípojky, dle projektové dokumentace zpracované firmou
Ing. Martin Barteček, projektantem Jiřím Vitulou, Na výsluní 2008 738 01 Frýdek Místek ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8; služebnost bude
zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,- Kč + DPH/ přípojku;
77/ 654 Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
podzemní elektrické přípojky a smlouvu o právu provést stavbu v pozemku města parc. č. 2119/4 v k.
ú. Vřesina u Bílovce, dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Barteček,
projektantem Jiřím Vitulou, Na Výsluní 2008 738 01 Frýdek Místek.
4.

Rekonstrukce ulice Prostorná

Radě obce byla předložena žádost o řešení havarijního stavu povrchu místní komunikace Společná.
V dosahu komunikace se ale nenachází dostatečně hluboko uložená kanalizace, do které by bylo možné
zaústit jednotnou stoku v rámci jedné stavby. Případné odvodnění vozovky tak bude nutné řešit oddílnou
dešťovou stokou.
77/ 655 Rada obce jednomyslně souhlasí se zhotovením projektové dokumentace k rekonstrukci
komunikace Prostorná a pověřuje vypsáním výběrového řízení k její realizaci místostarostu Ing. Jiřího
Augustina v termínu do 31.7.2017.
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5.

Kontrola reklamačních oprav ve školce

V průběhu prázdnin proběhnou v budově Mateřské školy ve Vřesině reklamační práce na keramických
dlažbách v kuchyni a jídelně. Ve věci odstranění vad je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Skybová
oprávněna jednat v zastoupení obce Vřesina jako vlastníka objektu.
77/ 656 Rada obce jednomyslně pověřuje ředitelku Základní školy a mateřské školy Vřesina okres
Ostrava – město, p.o. veškerým jednáním se společností MH-STABY s.r.o., IČ: 27776506 ve věci řešení
reklamace vad keramických dlažeb v objektu mateřské školy.
6.

Regenerace trávníku na hřišti U Opusty

Rada obce na základě předložených cenových nabídek vybrala zhotovitele a variantu regeneračních prací na
trávník fotbalového hřiště77/ 657 Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy EUROGREEN CZ s.r.o. se sídlem
Jiřetín pod Jedlovou, Náměstí Jiřího 2, PSČ 407 56, IČ: 64651959 za regenerační práce ve variantě bez
hloubkového provzdušnění ve výši 37.305,-Kč bez DPH dle přílohy č. 2-77 a pověřuje starostku obce
vypsáním objednávky.
7.

Chodník mezi ulicemi Hlavní a Malá Strana

Pan Barna navrhuje směnu pozemku obce parc. č. 297/2 v k. ú. Vřesina u Bílovce za oddělenou část
stávajícího chodníku z pozemku pana Barny. V této věci fakticky již rada rozhodla na svém jednání konaném
dne 9. 5. 2017. Touto směnou by byl vyřešen nevyhovující stav, kdy chodník mezi ulicemi Hlavní a Malá
Strana je fakticky na pozemku žadatele. Žádosti jsou přílohou č. 3-77 tohoto zápisu.
Pan Barna dále žádá o služebnost chůze a jízdy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 297/5.
Přístup ke svému pozemku má zajištěn po stávajícím chodníku, příjezd k jeho pozemku bude rada řešit až
poté, co si pan Barna vyřeší příjezd přes pozemek parc. č. 288/1 vše v k. ú. Vřesina u Bílovce.
77/ 658 Rada obce jednomyslně rozhodla vyhlásit záměr směny pozemeku parc.č. 297/2 k.ú. Vřesina u
Bílovce v majetku obce Vřesina.
77/ 659 Rada obce jednomyslně rozhodla ve věci žádosti o zřízení služebnosti příjezdu k pozemku parc.
č. 297/5 přes pozemky města parc. č. 291/2, 293/1 a 288/4 věc odložit do doby, kdy si pan Jan Barna
vyřeší příjezd přes pozemek parc. č. 288/1 vše v k. ú. Vřesina u Bílovce.
8.

Socha ženy

77/ 660 Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou akademického sochaře Miroslava Rybičky
se sídlem Jistebník 75, 742 82 Jistebník na zhotovení sochy „Sedící žena“ dle modelu Antonína
Ivanského v nadživotní velikosti ve výši 210.747,93,- Kč včetně DPH dle přílohy č. 4-77 a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou přípravou smlouvy o dílo a jejím předložením radě obce ke
schválení.
9.

Komise pro rozvoj obce

Rada obce se rozhodla obnovit komisi pro rozvoj obce. Její náplní bude aktualizace Programu rozvoje obce
na následující dva roky a také průběžná kontrola probíhajících investičních staveb v obci.
77/ 661 Rada obce jednomyslně souhlasí se zřízením komise pro rozvoj obce ve složení předseda Ing.
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Petr Nedělník, členové Ing. Leopold Šíma a Ing. Jiří Kopeň s funkčností od 1.6.2017.
10. Povolení kabelu Rezidence Mexiko
Projektant stavby „Klimkovice, Rezidence Mexiko, VNk, DTS, NNk“, firma ENPRO Energo s.r.o. žádá o
souhlas obce se stavbou kabelového vedení 22kV, kde ochranné pásmo je 1 m po obou stranách krajního
vodiče. Jedná se o rozšíření distribuční sítě z důvodu plánované výstavby rodinných domů na území Mexika
- městské části města Klimkovic. Stavba bude provedena dle přiložené situace. Stavbou dojde k dotčení
silničního pozemku místní komunikace ul. Společné v travnatém pásu. Křížení s tělesem komunikace bude
realizováno protlakem tak, že nedojde k dotčení povrchu komunikace, poněvadž existuje dostatečný
prostor pro startovací jámu. Problém s dotčením tělesa komunikace může nastat ve vyznačeném úseku A
dle přílohy č. 5-77. Rada města Klimkovic s předloženým řešením vedení trasy předmětné stavby na území
města Klimkovic rozhodla dne 17. 05. 2017 nesouhlasit.
77/ 662 Rada obce Vřesina se jednomyslně shodla na odložení vyjádření ke stavbě „Klimkovice,
Rezidence Mexiko, VNk, DTS, NNk“ a vydání souhlasu s umístěním zemního vedení VN 22 kV,
umístěním zemního kabelového vedení 0,4kV včetně kioskové trafostanice do silničního pozemku ul.
Společné parc. č. 2132 v k. ú. Vřesina u Bílovce a nového vzdušného vedení ze sloupu č. 71 na ul. Na
Staré cestě pozemku parc. č. 1921 v k. ú. Vřesina u Bílovce dle projektové dokumentace vypracované
firmou ENPRO Energo s.r.o, pracoviště Ostrava, 28. října 598/147, 702 00 Ostrava v lednu 2017 do
doby souhlasu města Klimkovic s úsekem této stavby, nacházejícím se na území Klimkovic.
11. Tříděný odpad
Z důvodu naplněných kapacit kontejnerů určených pro tříděný odpad se rada obce rozhodla zvýšit frekvenci
vývozů plastu a papíru na vybraných shromaždištích a zároveň vytipovat nové místo pro kontejnery na ulici
Malá Strana a Lázeňská
77/ 663 Rada obce jednomyslně rozhodla o zvýšení frekvence vývozu kontejneru na tříděný plastový a
papírový odpad u vybraných stanovišť kontejnerů v obci.
77/ 664 Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného k výběru nového
kontejnerového stání mezi ulicemi Malá Strana a Lázeňská.
12. Rámcové smlouvy o dílo na pěstební a těžební činnost v lese
77/ 665 Rada obce jednomyslně schvaluje rámcovou smlouvu o dílo dle přílohy č. 6-77 k zajištění
pěstební a těžební činnosti v obecních lesích s Tomášem Šloncem, se sídlem Vlnitá 87/20, 725 27
Ostrava – Plesná, IČ: 04877292, jejíž nedílnou součástí jsou ceníky obce Vřesina k provádění těchto
činností.
77/ 666 Rada obce jednomyslně schvaluje rámcovou smlouvu o dílo dle přílohy č. 7-77 k zajištění
pěstební a těžební činnosti v obecních lesích se společností Reklamní agentura REMARK s.r.o., se
sídlem herbenova 769/3, 70900 Ostrava – mariánské Hory., IČ: 646195312, jejíž nedílnou součástí
jsou ceníky obce Vřesina k provádění těchto činností.

Jitka Kozelková
starostka
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Ing. Jiří Augustin
místostarosta
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*** - anonymizováno
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