OBEC VŘESINA
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Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
Dodatek ke smlouvě o dílo na PD zdravotního střediska
Rada obce obdržela návrh dodatku smlouvy k projektové dokumentaci na zdravotní středisko. Vícepráce
vycházejí z požadavku na změnu projektové dokumentace v rámci vnitřního uspořádání budovy.
Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o dílo číslo 11/11/2016 na
zhotovení projektové dokumentace zdravotního střediska dle přílohy č. 1-85 se společností
INGESTA spol s.r.o, se sídlem hasičská 550/50, 700 30 Ostrava, IČ: 25391194, která řeší zvýšení
ceny o vícepráce ve výši 52.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
podpisem smlouvy.
Smlouva o dílo – socha
Na základě předložené cenové nabídky na realizaci pískovcové sochy od sochaře pana Rybičky byla
připravena smlouva o dílo na zhotovení tohoto díla, jeho dopravu a osazení.
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Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo s akademickým sochařem Miroslavem
Rybičkou, s bydlištěm Jistebník 75, 742 82 Jistebník, nar. 23.6.1928 dle přílohy č. 2-85 tohoto
zápisu, ke zhotovení sochy „Sedící dívky“ za cenu 210.747,93,- Kč včetně DPH a pověřuje Jitku
Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Záměr pronájmu zahrádky
Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky – části parcely č. 679/1 v k.ú
Vřesina u Bílovce, dle přílohy č. 3-85 tohoto zápisu o výměře 204,0 m2 u mateřské školy za
minimální cenu 4,- Kč / m2 / rok.
Rozpočtové opatření 4/2017
Na základě zvýšených příjmů do rozpočtu obce je potřeba provést rozpočtové opatření k navýšení příjmové
části rozpočtu obce Vřesina. Tyto prostředky budou ve výdajové části rozloženy do paragrafů k údržbě
veřejné zeleně, dotace spolkům a k opravám rozhlasu a veřejného osvětlení.
Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v příjmech a výdajích ve
výši 113.964,- Kč dle přílohy č 4-85 tohoto zápisu.
Spádová škola
Rada obce jednomyslně rozhodla doporučit zastupitelstvu obce Vřesina ke schválení jako
spádovou školu Základní školu v Klimkovicích.
Kácení stromů
Stromy před budovou základní školy byly napadeny lýkožroutem smrkovým (kůrovcem) a mohly by
ohrožovat bezpečnost v okolí (viz příloha 5-85).
Rada obce jednomyslně pověřuje Jiřího Augustina vypracováním a podáním žádosti o
skácení dvou kusů smrku pichlavých napadených kůrovcem v na pozemku č. 676/ v k.ú. Vřesina u
Bílovce a to do. 14.8.2017.
Vrata hasičská zbrojnice
Radě byla předložena ke schválení smlouva s firmou provádějící výměnu vrat na požární zbrojnici (dle
usnesení č. 79/675)
Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu o dílo s firmou HAVEL - VRATA / MARKÝZY /
ROLETY s. r. o. se sídlem Pekařská 1639/79A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 29382980 v celkové výši
120.348,- Kč bez DPH za zhotovení obou automatických vrat do hasičské zbrojnice dle přílohy č. 685 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
Věcné břemeno ČEZ
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená na
základě plné moci Janem Ondrušem se sídlem Luční 463/2, 747 18 Píšť, žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu v souvislosti s napojením pozemku parc. č. 81/2
k. ú, Vřesina u Bílovce zemní kabelovou přípojkou NN.
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové
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přípojky „Vřesina, Selská, p. č. 81/1, 2, 9, Obec, NNk“ pro pozemek parc. č. 81/2 k. ú. Vřesina u
Bílovce ve vlastnictví obce Vřesina dle projektové dokumentace vypracované firmou Janem
Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť v červenci 2017 na základě plné moci, pro investora stavby
ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 a to překopem;
Rada obce jednomyslně rozhodla zatížit silniční pozemek obce parc. č. 2123/5 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 fyzickou osobou oprávněnou k podnikání Janem Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť
v červenci 2017 na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 a to překopem 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 platnou v době uskutečnění platby a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy;
Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít se společností 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 obce parc. č. 2123/5 v
k. ú. Vřesina u Bílovce, dle projektové dokumentace zpracované fyzickou osobou oprávněnou k
podnikání, Janem Ondrušem, Luční 463/2, 747 18 Píšť v červenci 2017 na základě plné moci, pro
investora stavby ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 a to překopem.
Dotace SDH Vřesina
SDH Vřesina letos slaví jubileum 125. let od založení, přičemž plánují připravit oslavy tohoto výročí založení.
Rada obce byla požádána o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. SDH v roce 2017 o dotaci ještě nežádala.
Rada obce jednomyslně schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle žádosti
v příloze č. 8-85 ve výši 30.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Vřesina se sídlem Malá strana 13,
74285 Vřesina, IČ: 65471628 za účelem zajištění oslav výročí 125 let SDH a pověřuje Jitku
Kozelkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Informační tabule
Rada obce se rozhodla obnovit informační tabuli z roku 2003 u mateřské školy a za tímto účelem oslovila
firmu, která v minulosti tabuli stavěla (příloha č. 9-85)
Rada obce jednomyslně schvaluje cenovou nabídku firmy DOMOVINA - ekologie, venkov,
turistika, s.r.o. se sídlem 793 15 Lichnov 147, IČ: 25848381 k obnovení informační tabule na
pozemku parc. č. 2126/5 k.ú. Vřesina u Bílovce za cenu 6.780,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku
obce vystavením objednávky.
Opravy kanalizace
Rada obce na základě shromážděných podnětů od občanů vyhodnotila nevyhovující a havarijní stavy na
kanalizačních zařízeních ve správě obce Vřesina. Na čtyři vytipované objekty byly vytvořeny výkazy výměr a
obeslány specializované firmy k předložení cenové nabídky. Krycí list nejlepší nabídky a vyhodnocený seznam
nabídek jsou přílohou č. 10-85 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Miroslav Raška- vodovody a kanalizace
s.r.o. se sídlem V Korunce 34/386, 713 00 Ostrava-Heřmanice, IČ: 26843099 k provedení oprav
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kanalizačních a odvodňovacích zařízení na ulicích Záhumení, Hradčanská, Zahrádkářská a
Hlubočická ve výši 231.809,- Kč bez DPH dle přílohy č. 10-85 tohoto zápisu a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky.
Změna přílohy smlouvy
Rada obce bere na vědomí opravenou přílohu Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje na veřejnou linkovou dopravou - Bílovecko, která bude opravena při podpisu
této smlouvy. Tato smlouva byla obcí Vřesina schválena na 13. zasedání zastupitelstva. Změněná příloha
smlouvy a smlouva jsou přílohou č. 11-85 tohoto zápisu.
Zpráva o činnosti v obci
Rada obce bere na vědomí zprávu starostky a místostarostů o pokračujících pracích
- Písečná, dokončení oprav ze strany firmy Strabag po pracích na I/11
- Dokončení jedné větve kanalizace na ulici Úzké, odstranění povrchu, posílení čet
- Lokální opravy vozovek inframetodou (cca 60% hotovo)
- Rekonstrukce elektřiny v 2. NP Mateřské školy (cca 50% hotovo)
- Pokládka dlažby v kuchyni mateřské školy v rámci reklamace
- Reklamována asfaltace na ulici Vřesové a Pod Lípou s firmou Jankostav
- Byl opraven svislý odpad v ordinaci praktického lékaře a mateřské škole
- Dokončení nového místa na tříděné odpady na ulici Malá Strana
- Dokončení dlažby v parku u hasičárny, která zabrání ucpávání kanalizace naplaveným štěrkem, který
byl předtím použit na schodech do parku

Jitka Kozelková

Ing. Jiří Augustin

starostka
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