OBEC VŘESINA

Zápis č. 96/2017 z jednání rady obce Vřesina dne 30. 10. 2017

Přítomni:

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

starostka obce
člen rady
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady

Návrh programu:
Kontrola plnění usnesení ................................................................................................................. 1
Obecní noviny – mravní kodex ........................................................................................................ 1
Jednání OVaK o způsobu měření v roce 2016 ................................................................................. 1
Nové stanovisko obce Vřesina ke stavbě „Vřesina 1198/1 Kvitová, příp. NNk“............................. 2
Žádost o umístění veřejného osvětlení ........................................................................................... 2
Kontrola plnění usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení z předchozích rad a konstatuje, že všechna usnesení jsou plněna.
Obecní noviny – mravní kodex
Na radu obce přišel zastupitel obce Ing. Drobík, který vytýká radě nedodržování kodexu Vřesinských novin
vzhledem ke článku „Manažer na obci“ z vydání v létě 2017.

Rada obce Vřesina bere na vědomí připomínky Ing. Drobíka k článku „Manažer na obci“ a
souhlasí, aby každé vydání Vřesinských novin bylo radou obce před vydáním schváleno ve smyslu
dodržování mravního kodexu Vřesinských novin. Rada obce se dále zavazuje v rámci nestranosti
tohoto občasníku jinak do práce redakční rady a obsahu VN nezasahovat
Jednání OVaK o způsobu měření v roce 2016
Rada obce na základě připomínk komise pro rozvoj obce vyhodnotila měření odpadních vod společností OVaK
z roku 2016 tak, že nebylo dodrženo ustanovení dohody tím, že měření nebyla provedena v obou pololetích.
Vzhledem k nárůstu objemu odpadních vod, které jsou tímto měřením obci fakturovány, se rada rozhodla
reklamovat toto měření. Vzhledem k úspěšně uzavřené dohodě z roku 2011, kdy došlo k narování vztahu mezi
společností OVaK a.s. a obcí Vřesina, pověřuje rada obce Ing. Jiřího Kopeně jednáním k reklamaci výsledku
měření za rok 2016.
Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje Ing. Jiřího Kopeně, bytem Lázeňská 789, 742 85
Vřesina. jednáním k reklamaci měření odpadních vod za rok 2016 se společností Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193673
kvůli nedodržení dohody o odvádění a čištění, případně zneškodňování odkanalizované vody ze dne
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27.9.2011 ve vznění pozdějších dodatků, a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem plné
moci k zastupování obce Vřesina.
Nové stanovisko obce Vřesina ke stavbě „Vřesina 1198/1 Kvitová, příp. NNk“
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta žádá o nový souhlas se stavbou zemní
elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 1198/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví paní Ivany Kvitové, ***,
***. Stavba bude provedena dle přiložené žádosti. Stavbou dojde k dotčení silničního pozemku místní
komunikace ul. Vřesová ve vlastnictví pana Jana Mury, parc. č. 2119/4 a pozemku parc. č. 2119/1 ve vlastnictví
obce Vřesina, oba v k. ú. Vřesina u Bílovce. Původní žádost byla schválena radou obce na 77. schůzi v bodech
77/652, 77/653 a 77/654 (viz příloha č. 1-96). Zemní kabelová přípojka měla být vedena kolem silničního
pozemku 2119/4. S tímto ovšem nesouhlasí majitelé pozemku parc. č. 1200/7 v k. ú. Vřesina u Bílovce, manželé
Matuškovi, z obavy o stabilitu oplocení pozemku. Projektant Jiří Vitula tedy vypracoval nové řešení (viz příloha)
a zaslal je společně s novou žádostí 16.10.2017 na obec. Nové řešení předpokládá vybudování nového sloupu
na pozemku parc. č. 1196/1 v k. ú. Vřesina u Bílovce, kehož vlastníkem je obec Vřesina, natažení vzdušného
vedení ze stávajícího sloupu přes komunikaci, svedení do výkopu podél komunikace, následně protlakem pod
komunikací na pozemek parc. č. 1198/1. Při šetření na místě bylo zjištěno, že pozemky parc. č. 2119/1 a 1196/1
v majetku obce jsou v tomto místě zarostlé stromy a je zde strmý břeh. V těchto místech je umístěn vodovodní
řad a šachtice s uzavíracím ventilem pro parcelu 1200/7. Z těchto důvodů se toto řešení nenabízí jako ideální
a rada s tímto technickým řešením nesouhlasí a požaduje přepracování projektu.
Rada obce se jednomyslně rozhlodla nesouhlasit 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 Ivany Kvitové, ***, *** dle projektové dokumentace vypracované firmou
Ing. Martin Barteček, Na výsluní 2008 738 01 Frýdek Místek v dubnu 2017, která je přílohou č. 1-96
tohoto zápisu.
Žádost o umístění veřejného osvětlení
Radě obce obyla předložena žádost pana Matuška o umístění veřejného osvětlení na stávající sloup na ulici
písečná u čísla popisného 881. Žádost je přílohou č. 2-96 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně souhlasí s umístěním veřejného osvětlení na stávajícím sloupu u
čísla popisného 881 za podmínky souhlasného vyjádření provozovatele energetické sítě ČEZ
Distribuce ke kapacitě distribuční soustavy.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 3.11.2017
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