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Sponzorský dar pro ZŠ a MŠ Vřesina
Stávající ředitelka Mgr. Lenka Skýbová, Základní a Mateřské školy ve Vřesině nabídla této příspěvkové
organizaci sponzorský dar. Žádost o schválení je přílohou č. 1-95 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí finančního daru pro Základní a Mateřskou školu ve
Vřesině, okres Ostrava – Město, p.o. ve výši 15 000 Kč od Mgr. Lenky Skýbové, se sídlem *** , ***,
IČO: 02298686.
Dotace FC Vřesina

Radě obce byla předložena žádost FC Vřesina z.s. s o schválení účelové neinvestiční dotace na prosincovém
zastupitelstvu proto, aby bylo předem známo s jakým rozpočtem bude klub hospodařit. Navýšení částky o
40 000 Kč předseda klubu zdůvodnil potřebou pokrýt nákup nových praček, zvýšením nákladů na dopravu
fotbalistů na zápasy autobusem, nákupem kamery a výpočetní techniky k záznamům a zápisům z utkání. FC
Vřesina se zároveň zavazuje zajisit úklid areálu a toalet. Žádost je přílohou č. 2-95 tohoto zápisu.
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Rada obce jednomyslně rozhodla doporučit zastupitelstvu obce Vřesina schválení účelové
dotace ve výši 220 000 Kč FC Vřesina z.s. se sídlem Sportovní 770, 742 85 Vřesina, IČO: 60798106 na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce Vřesina.

Protihluková vyhláška
Rada obcce jednomyslně souhlasí s vypsáním ankety k průzkumu veřejného mínění mezi
občany Vřesiny na obecně závaznou vyhlášku řešící zákaz hlučných prací o nedělích, státních
svátcích a dnech pracovního klidu a pověřuje Ing. Jiřího Augustina zveřejěním této ankety na
webových stránkách obce.

Vícepráce hřbitov

Při opravě vstupu na hřbitově bylo zjištěno několik nedostatků, které architektonická studiue neřešila a nebyly
tudíž obsaženy ani v zadávacím slepém rozpočtu. Není řešeno odvodnění střechy bývalé márnice, takže voda
stékala pod dlažbu a způsobovala vyplavování podsypového materiálu. Na základě tohoto bylo v koordinaci
s TDI a zhotovitelem doplněn návrh odvodnění a zasakování do jímky. Z důvodu nevyhovujících rozměrů pro
vjezd pohřebních vozů budou dále nahrazeny zděné sloupy vrat kovovými. Rozebranou stávající dlažbou budou
vyspraveny ostatní místa na hřbitově. Soupis méně- a víceprácí je přílohou č. 3-95 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje vícepráce ve výši 45 700 Kč dle změnového listu, který je
přílohou č. 3-95 tohoto zápisu a pověřuje Jitku Kozelkovou přípravou a podpisem dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou Martin Mudrij, se sídlem Maďarská 1452, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO:
71949941.
Nabídka na projektovou dokumentaci k rekontrukci místních komunikací

Rada obce oslovila několik firem zabývajících se projektováním dopravních staveb a zároveň uveřejnila
veřejnou zakázku na profilu zadavatele. Bohužel přišla jen jedna nabídka. Krycí list nabídky je přílohou č. 4-95
tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy VS Projekt, s.r.o – Ing. Miroslav
Skupník se sídlem Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 253 85 054 na zhotovení
projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce ulic Slepá a Křížová ve Vřesině“ ve výši a pověřuje
Jitku Kozelkovou podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí zadávacího řízení.
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy VS Projekt s.r.o. – Ing. Miroslav
Skupník, se sídlem Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 253 85 054 na zhotovení
projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce ulice Prostorná ve Vřesině“ ve výši a pověřuje Jitku
Kozelkovou podpisem smlouvy o dílo, která byla součástí zadávacího řízení.
Rozpočtové opatření
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Z důvodu navýšení příjmů obce a také neinvestičního transferu k zajištění voleb do Poslanecké sněmovny je
nutné provést rozpočtové opatření č. 7/2017. Přebytek financí ve výši 89 558 Kč byl převeden do paragrafu
3631 Veřejné osvětlení.
Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle přílohy 5-95 tohoto
zápisu ve výši 171 104 Kč a to v příjmové i výdajové části.
Odvodňovací žlab Plzeňská

Rada obce vyhlásila výběrové řízení na výběr zhotovitele odvodňovacího žlabu na ulici Plzeňská. Z pěti
oslovených firem poslaly dvě firmy nabídku. Cenová nabídka vítězné firmy je přílohou.
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou firmy HYDROSPOR spol. s.r.o. se
sídlem, Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 47666374 na provedení odvodňovacího žlabu
na ulici Plzeňské ve výši 167 689 Kč vč. DPH, která je přílohou č. 6-95 tohoto zápisu a pověřuje
starostku obce odesláním objednávky.
Zálohování dat na OÚ

Rada obce si je vědoma zranitelnosti datových souborů uložených na serverovém úložišti. Z tohoto důvod bude
pořízeno zařízení,které bude data pravidelně zálohovat. Zároveň bude zajištěna bezpečnost dat šifrováním.
Oba nové disky budou jiné série a výrobce, aby se předešlo selhání z důvodu vadné série.
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku administrátora datové sítě na OÚ Vřesina firmy
Warnet.cz s.r.o., se sídlem Záhumenní 745,. 742 85 Vřesina, IČO: 26870932 k pořízení systému
zálohování dat na obecním úřadě ve Vřesině ve výši 20 147 Kč vč DPH dle cenové nabídky, která je
přílohou č. 7-95 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce vypsáním objednávky.
Vyřazení ulice úzká ze zařazení „místní komunikace“

Z důvodu rekonstrukce místní komunikace ulice Úzká a následných změn parametrů vozovky se na základě
Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 3, odst. 2, rada obce rozhodla vyřadit tuto komunikaci z
kategorie místních komunikací a zařadit do kategorie veřejně přístupná účelová komunikace. Komunikace je
vymezena křižovatkami s ulicemi Selská a Malá Strana. Toto vyřazení bude mít jednoznačný vliv na
zjednodušení dopravního značení.
Rada obce jednomyslně rozhodla vyřadit ulici Úzká z kategorie místních komunikací a
pověřuje silniční správní úřad provést příslušné kroky směrem k Magistrátu města Ostravy do
31.12.2017.
Převod majetku
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Obec Vřesina pořídila na své náklady novou technologii – videovrátný a předává ji nyní do majetku zřízené
příspěvkové organizace.
Rada obce jednomyslně schvaluje bezúplatný převod majetku - videovrátného pro Základní
školu a mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava – město, příspěvkovou organizaci se sídlem
Osvobození 514, 742 85 Vřesina IČO: 75027666 ve hodnotě 185 580 Kč a pověřuje starostku obce
Jitku Kozelkovou podpisem protokolu o předání věci dle přílohy č. 8-95 tohoto zápisu.
Dopis nájemcům zahrádek u MŠ

Rada obce zahájí jednání k úpravě hranic stávajících zahrádek, které sousedí s parkovištěm u mateřské školy
za účelem získání prostoru k navýšení kapacit tohoto parkoviště. Situace plánované rekonstrukce je přílohou
č. 9-95 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s odesláním vyzývacího dopisu k jednání o úpravě hranice
zahrádek, které zasáhne plánovaná rekonstrukce parkoviště u Mateřské školy a pověřuje Ing. Jiřího
Augustina přípravou dopisu do 31.10.2017

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 27.10.2017
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