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Žádost o přidělení hrobového místa

V současné době je na hřbitovní vývěsce vyvěšena výzva k pronájmu několika hrobových míst. V případě, že se
o místo uchází zájemce, který není ze Vřesiny, rozhodne o obsazení hrobového místa rada obce Vřesina.
V minulosti se hrobové místo přidělilo jedině, když se jednalo o místo, které původní nájemce nechtěl dále
pronajímat, což je tento případ. Žádost je přílohou č. 1-94 tohoto zápisu. Paní Marta Záškolná, která nemá
trvalé bydliště ve Vřesině, nabídla obci Vřesina finanční dar ve výši 5 000 Kč.
Rada obce jednomyslně souhlasí s přidělením a pronájmem hrobového místa č. 556 paní
Martě Záškolné, ***, *** dle současného ceníku za pronájem hrobových míst.
Rada obce schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od paní Marty Záškolné, ***,
***. Zároveň pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou k uzavření darovací smlouvy.
Rybník v Oší
Rada obce si na jednání pozvala zástupce SNAR (současný nájemce rybníka v Oší) a zástupce Vodních skautů
Albatros k seznámení s technickým stavem rybníka v Oší, jeho možného propojení (pěšinka „Kaménky“ a
příjezdová cesta pro motorová vozidla) a majetkového stavu. Jednání byl přítomen také Ing. Martin Jaroš,
autor posledního manipulačního plánu.
Přítomní byli informováni o tom, že vodní dílo navštívil Ing. Skokan, vedoucí provozního odboru Povodí Odry
s.p., který doporučil okamžitá opatření vedoucí k monitorování nádrže a snížení rizika poškození hráze.
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Zároveň bylo řešeno s HZS MSK možné snížení hladiny čerpáním, jelikož došlo k ucpání odtoku z rybníka a voda
odtéká bezpečnostním přelivem (dle manipulačního řádu se jedná povodňový stupeň). Ing. Skokan bude dále
požádán o předložení cenové nabídky na celkové zhodnocení technického stavu.
Dále byli přítomní seznámeni s tím, že se pracovníkům obce podařilo uvolnit ucpaný odtok a postupně snižují
hladinu rybníka na úroveň, která umožní pracovníkům firmy Ormonde s.r.o. provést vyčištění, frézování a
kamerovou prohlídku odtokového potrubí. O postupu bude informován vodoprávní úřad.
Byly předloženy materiály, které řeší majetkové poměry přístupových cest k vodní nádrži. Vzhledem
k množství vlastníků je nutné nalézt vhodné řešení, jelikož stávající využívaná cesta od ulice Břidličné je
využívána pouze z dobré vůle vlastníků a nájemce těchto pozemků a v případě nutnosti dopravení techniky
k technickým zásahům na hrázi nemusí být tato cesta použitelná.
Rada obce bere na vědomí zprávu Ing. Skokana, který je přílohou č. 2-94 tohoto zápisu, o
návrzích opatření ke zlepšení stavu rybníka v Oší.
Rada obce bere na vědomí opatření, která byla vykonána v souladu s návrhy opatřen Ing.
Skokana k vyřešení povodňového stavu na rybníku v Oší a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou a místostarostu obce Ing. Jiřího Augustina k návrhu dalšího řešení stavu hráze.
Rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou a místostarostu obce Ing.
Jiřího Augustina k zajištění frézování, vyčištění a provedení kamerové zkoušky odtoku rybníka v Oší
a to do 20.10.2017.
Rada obce bere na vědomí zprávu Ing. Augustina o současném majetkovém stavu
přístupových cest k rybníku v Oší a pověřuje Ing. Jiřího Augustina předložením možných variant
řešení radě obce do 31.3.2018.
Námitka k aktualizaci Zásad územního rozvoje MSK
Zásady územního rozvoje jsou dokumenty zpracovávané na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům
obcí. Návrh aktualizace byl předložen z Moravskoslezského kraje a dotčení se k němu mohli vyjádřit do
17.10.207. Jelikož tento plán obsahoval opětovně umístění suché protipovodňové nádrže, rada obce rozhodla
podat námitku na základě dopisu Povodí Odry s.p., ve kterém od tohoto záměru zcela upustili.
Rada obce jednomyslně souhlasí s podáním námitky k aktualizaci zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, kde požaduje odstranění suchých protipovodňových nádrží na ochranu
území Poruby a Svinova na kastastru Vřesina u Bílovce a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou
odesláním námitky, která je přílohou č. 3-94 tohoto zápisu, na Odbor územního plánování a
stavebního úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do 17.10.2017.
Staré školní kroniky
Rada obce požádala Státní okresní archiv v Novém Jičíně o zveřejnění digitalizovaných kronik základní školy ve
Vřesině pomoci jejich aplikace k prohlížení těchto dat (žádost a odpověď jsou přílohou č. 4-94 tohoto zápisu)
Ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín na tuto žádost reagoval s tím, že zákon č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a vyhláška č. 259/2012 Sb.o podrobnostech výkonu spisové služby stanovuje
dobu 10 let od uzavření kroniky k předání do místně příslušného ústavu k archivaci. Zároveň souhlasil
s uveřejněním digitalizovaných kronik tak, aby byly přístupné široké veřejnosti.
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Rada obce jednomyslně schvaluje předání kronik základní školy ve Vřesině do Státního
okresního archivu v Novém Jičíně k naplnění povinosti obce dle zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě s tím, že digitalizované kroniky budou zpřístupněny pomoci apklikace
„DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě“.
Spárování cest – vícepráce

Místostarosta Pavel Pokorný předložil radě žádost o zvýšení přidělené částky na opravy cest zalíváním
spár. Finanční limit na opravy cest byl již vyčerpán a zbývá dodělat ulici Hlubočickou s finančním nákladem
30 tis Kč bez DPH.
Rada obce jednomyslně schvaluje vícepráce ve výši 30 tis Kč bez DPH na zalití spár asfaltovou
zálivkou, které provádí firma HB cz, s.r.o. se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČO:
47910348 a pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného převzetím těchto prací a vypracováním
předávacího protokolu s odůvodněním těchto víceprací.
Plná moc INGESTA
Rada obce jednomyslně uděluje plnou moc společnosti INGESTA spol s.r.o., se sídlem
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 25391194 k samostatnému jednání ve všech
záležitostech souvisejících se stavbou „Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro účely
zdravotního střediska“ dle přílohy č. 5-94 tohoto zápisu
Vánoční výzdoba

Vzhledem k zdravotnímu stavu současně využívaného vánočního stromu je nutné odstranit z něj vánoční
výzdobu před kácením. Zároveň bude výzdoba přesunuta na jiné místo.
Rada obce jednomyslně schvaluje cenovou nabídku firmy ELMAS s.r.o. se sídlem od
Březinkou 182/8, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČO: 62361643 ve výši 23 886 Kč bez DPH, která je
přílohou č. 6-94 tohoto zápisu,k odstrojení a zpětnému nastrojení vánoční výzdoby před základní
školou ve Vřesině a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou zasláním objednávky.
Chodník Vřesina – Poruba
Rada obce byla seznámena s předběžným souhlasem správce a vlastníka parcely č, 2125/1 k.ú. Vřesina u
Bílovce, tj. Správy silnic Moravskoslezskéhjo kraje, která přiléhá ke komunikaci mezi Porubou a Vřesinou a na
které by bylo možné vybudovat chodník spojující obě sídla.
Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu Ing. Jiřího Augustina k jednání směřujícímu
k získání písemného souhlasu a podmínek ze strany Správy silnic Moravskoslezského kraje k
vypracování projektové dokumentace chodníku spojujícího Porubu a Vřesinu na parc. č. 2125/1 k.ú.
Vřesina u Bílovce.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 18.10.2017
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