OBEC VŘESINA

Zápis č. 90/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 11. 9. 2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova místních komunikací ve Vřesině“
Po dokončení prací na akci „Obnova místních komunikací ve Vřesině“ byly realizační firmou Strabag spolu
s technickým dozorem investora vyhodnoceny provedené více a méně práce. Tyto změnové listy byly
podkladem k provedení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na tuto akci.
• Nebyla provedena obnova živice na ulici Slepá
• Skutečné provdení na ulici Hadí Kopec bylo rozsáhlejší, patná chyba v původním zaměření
• Frézování na ulici Společné bylo vlivem nevyhovujícího podkladu provedeno v menším rozsahu
• Byla provedena pokládka živice na některé vjezdy na ulici Plzerňské na parcelách v majetku obce
Rada obce jednomyslně souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Strabag, a.s. se
sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: 60838744 na akci „Obnova místních komunikací ve Vřesině“ dle
přílohy č. 1-90 tohoto zápisu, která řeší změnu konečné ceny díla na celkovou částku 911 653,56 Kč bez DPH
a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem tohoto dodatku.
Plná moc ke kolaudačnímu řízení – ul. Úzká
Plná moc pro zastupování obce ve věci žádosti o kolaudační rozhodntí na ulici Úzká ve Vřesině.
Rada obce jednomyslně souhlasí s udělením plné moci firmě STEMON Holding s.r.o., se
sídlem Poděbradova 1702/61B, 702 0 Moravská Ostrava, IČ: 28638816, zastoupenou paní Jitkou Štefkovou,
jednatelkou, dle přílohy č. 2-90 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou popisem této plné
moci.
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Vstup na hřbitov
Rada obce oslovila ve dvou kolech výběrových řízeních několik firem, včetně prvotního vyvěšení na profil
zadavatele, kde byly zadávací podmínky volně přístupné všem uchazečům. Ve druhém kole byly osloveny další
firmy z okolí k podání nabídek. Pouze jedna firma předložila nabídku. Nabídka byla vyhodnocena komisí dne
7.8.2017 a doporučena radě obce ke schválení. Tato nabídka je přílohou č 3-90 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou pana Martin Mudrije se sídlem
Maďarská 1452 / 2, 70800 Ostrava, IČ: 71949941 na provedení akce „Stavební úpravy na hřbitově v obci
Vřesina„ za celkovou cenu 596 334,27,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 4-90 tohoto zápisu.
Pártystany
K posouzení bylo předloženo celkem pět nabídek dle jednotného zadání na nůžkové stany (lehce rozložitelné)
o rozměrech 3 x 6 m a 4 x 8 m. Z předložených nabídek se rada obce rozhodla vybrat nabídku firmy Suninvent
(Aroental Plus), jejíž stany používají okolní obce a jsou s nimi dobré zkušenosti. Zároveň lze konstatovat. Že
cenové nabídky na stany s hliníkovou konstrukcí byly cenově srovnatelné.
Rada obce na základě obdržených nabídek jednomyslně vybrala nabídku firmy Arotenal Plus
s.r.o., se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5 na dodání dvou nůžkových pártystanů o rozměrech 3 x
6 m a 4 x 8 m dle nabídky, která je přílohou č. 5-90 tohoto zápisu, za celkovou cenu 73 837,- Kč bez DPH a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
Kontrolní radar na ulici Mešnické
Na základě podnětů občanů bylo provedeno obeslání firem k zaslání nabídek na pořízení kontrolního radaru
na ulici Mešnické, který bude umístěn na vhodný sloup veřejného osvětlení po dohodě s PČR a Obecní policií
Vřesina. Rada obce rozhodla vybrat nabídku firmy, která již dodala dva měřice na ulici Osvobození u základní
školy.
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy DAS elektro s.r.o. se sídlem Němčice 125,
768 43 Kostelec, IČ: 04033663 na dodání jednoho kusu měřícího zařízení ve variantě DR300 Děkuji s falešnou
kamerou s LED diodami za celkovou cenu 43 590,- Kč bez DPH dle nabídky z přílohy č. 6-90 tohoto zápisu bez
montážních prací a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
Veřejné osvětlení Selská
Bod k doplnění veřejného osvětlení na ulici Selské v její horní části, kde zcela chybí. K tomuto bude nutné
vypracovat jednoduchý projekt k územnímu řízení. Usnesení k pořízení VO bylo v minulosti přijatou radou pod
číslem 50/427 na zasedání dne 10.10.2016.
Rada obce jednomyslně souhlasí se zhotovením projektu k pořízení 1 ks nového sloupu sítě
veřejného osvětlení v horní části ulice Selské a pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného oslovením
projekčních firem a předložením cenových nabídek radě obce Vřesina do 30.10.2017.
Převedení podílu pozemku na obec Vřesina
Pan Vladimí Suchánek nabídl obci Vřesina bezplatný převod ¼ vlastnického podílu na pozemek parc. č. 261 k.ú.
Vřesina u Bílovce. V případě převodu budou náklady spočívat pouze v částce 1000,- Kč za vklad do katastru
nemovitostí. Pozemek těsně souvisí s pozemky v majetku obce, nalézá se na veřejném prostranství a techničtí
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pracovníci obce jej pravidelně již teď udržují i když obec tuto povinnost nemá. Podklady jsou přílohou č. 7-90
tohoto zápisu.
Rada obce se rozhodla doporučit zastupitelstvu obce souhlasit s bezúplatným převodem
spoluvlastnického podílu ¼ pozemku parc. č. 261 v k. ú. Vřesina u Bílovce pana Vladimíra Suchánka nar. ***,
trvalý pobyt ***, ***, s tím že náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu uhradí obec Vřesina.
Pro 4

Proti: 1
Převzetí objektů na stavbě „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“

Rada obce byla ŘSD vyzvána k převzetí stavebních objektů, které byly realizovány v rámci plnění smlouvy o
zabezpečení přeložek stavebních objektů při výstavbě „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice
okresu Opava“.
Rada obce jednomyslně souhlasí se zahájením převzetí stavebních objektů stavby „Silnice
I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“, jež tvoří účelové komunikace a veřejné osvětlení
na katastru obce Vřesina u Bílovce v tomto rozsahu: SO 125.4 Prodloužení VO silnice III/4692 na k.ú. Vřesina
u Bílovce; SO 160 Polní cesta PC -11; SO 162 Polní cesta - Krásné Pole II a SO 163 Polní cesta – 12 dle výzvy
ředitelství silnic a dálnic ze dne 5.9.2017, která je přílohou č. 8-90 tohoto zápisu.
Cirkus Berousek
Cirkus Berousek přišel s nabídkou uspořádat ve Vřesině dvě cirkusová představení. Součástí nabídky byla akce
„dárek od obce“ s tím, že obec Vřesina uhradí na každé představení 3 000 Kč a všechny děti do 15 let budou
mít vstup zdarma. Vzhledem k tomu, že na Dni obce nebyl realizován Pohádkový les, budou nevydané
prostředky použity na tuto akci.
Rada obce jednomyslně souhlasí s úhradou 6 000 kč na dvě vystoupení Cirkusu Berousek,
s tím, že všechny děti do 15 let budou míst vstup na obě představení zdarma.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 13.9.2017
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