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1. Zpráva ke stavu projektové dokumentace „zdravotní středisko“
Na jednání rady obce Vřesina byla pozvána firma INGESTA, aby podala zprávu o realizaci projektové
dokumentace k provádění stavby „zdravotního střediska“. Dle sdělení Ing. Himlara, zhotovitel do 10.1.2018
předloží koncept projektové dokumentace pro provádění stavby ke schválení. Po schválení by k 15.1.2018
měla firma INGESTA předat hotovou dokumentaci k provádění stavby. Kompletní dokumentace včetně VV
bude k dispozici do 30.1.2018. Dne 15.1.2018 by zároveň měla proběhnout další koordinační schůzka mezí
obcí a INGESTOU.
Momentálně je zažádáno o sloučené územní a stavební řízení. Je nutné dodat koordinované stanovisko
magistrátu města Ostravy, případně vyjádření dotčených sítí. Práce na prováděcí dokumentaci budou
prováděny souběžně.
Rada obce bere na vědomí zprávu zhotovitele projektové dokumentace „zdravotního střediska“
firmy INGESTA spol.s r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka o stavu realizace prováděcí
dokumentace a vydání stavebního povolení.
2. Schválení Místního akčního plánu vzdělávání ORP Ostrava
Radě obce byl předložen Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava (MAP). „Zahrnuje oblast včasné péče,
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP je zlepšit kvalitu
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vzdělávání v MŠ, ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro
řešení místně specifických problémů a potřeb.“ (citace http://map.ostrava.cz/).
Společně s MAP byl předložen rovněž komentář ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina s doporučením MAP schválit,
jelikož se shoduje s plány ZŠ a MŠ Vřesina. Komentář je přílohou tohoto zápisu č. 1-103.
Rada obce jednomyslně schvaluje obsah dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Ostrava (dostupný z https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2017/12/Strategickýdokument-MAP-konečná-verze.pdf).

3. Ceník odvozu odpadu občanům 2018
Radě obce byl předložen nový ceník OZO platný od 1.1.2018 k odvozu komunálního odpadu za jednotlivé
popelnice. Cena za odvoz odpadu mírně vzrostla oproti předchozím dvou rokům. Rada obce se vzhledem
klesajícím příjmům z odvozu tříděného odpadu, rozhodla držet výše ceny pro občany Vřesiny dle ceníku OZO.
Rada obce jednomyslně souhlasí s ceníkem za odvoz odpadu pro občany na rok 2018 dle
přílohy č. 2-103 tohoto zápisu.

4. Dotace Klub stolních tenistů
Rada obce jednomyslně schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000,-Kč SK
Vřesina LT, z.s., Plzeňská 358, 742 85 Vřesina, IČ: 1641468 a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou podpisem veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 3-103 tohoto zápisu.

5. Smlouva INNOVA
K možnosti získání dotace na rekonstrukci místní komunikace Msgr. Tomáška, rada rozhodla, vzhledem
k ukončení činnosti firmy Garanta v Moravskoslezském kraji, uzavřít smlouvu s dotační firmou INNOVA.
Rada obce jednomyslně rozhodla o uzavření smlouvy o poradenské činnosti ke zpracování
žádosti o dotaci k obnově komunikace Msgr. Tomáška se společností INNOVA, Rudná 847/10, 703
00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27857255 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této
smlouvy, která je přílohou č. 4-103 tohoto zápisu.

6. Sponzorský dar ZŠ a MŠ - Warnet
Žádost o schválení sponzorského daru radou obce. Žádost je přílohou 5-103 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 10.000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. poskytnutého společností WARNET CZ s.r.o., Záhumení
745, 742 85 Vřesina, IČ: 26870932.
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7. Sponzorský dar ZŠ a MŠ - paní Grögerová
Žádost o schválení sponzorského daru radou obce. Žádost je přílohou 6-103 tohoto zápisu.
Rada obce jednomyslně schvaluje přijetí daru ve výši 5.000 Kč Základní škole a Mateřské
škole Vřesina, okres Ostrava-město, p.o. poskytnutého paní Lucií Grögerovou, bytem ***,***.

8. Cyklostezka Poruba – Krásné Pole
Obec Vřesina obdržela žádost investora stavby Statutárního města Ostrava o uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést výše uvedenou stavbu. V rámci stavby bude dle předložené
stavební dokumentace nutno vykácet 5 stromů (4 ks borovice, 1 ks dub) rostoucích na pozemku lesa ve
vlastnictví obce (viz přiložená situace). Vytěžená dřevní hmota se stane majetkem investora a obci přísluší
náhrada za dřevo na stojato zjištěná dle znaleckého posudku uhrazeného investorem.
Služebnost bude spočívat:
1. v dočasném užívání pozemku lesa ve vlastnictví obce parc. č. 1799/2 v k. ú. Poruba, zhotovitelem
stavby po dobu výstavby v rozsahu dle situace stavby, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. v trvalém záboru části pozemku parc. č. 1698/11 v k. ú. Vřesina u Bílovce dle geodetického zaměření
po vybudování stavby cyklostezky (cca 16 m2).

Podklady jsou přílohou č. 7-103 tohoto zápisu.
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou „Cyklostezka W Poruba – Krásné Pole“
na pozemku parc. č. 1698/11 (orná půda) v k. ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví obce Vřesina dle
projektové dokumentace vypracované firmou KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz,
v květnu 2014, pro investora stavby Statutární města Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
s tím, že vytěžená dřevní hmota se stane majetkem investora a obci přísluší náhrada za dřevo na
stojato zjištěná dle znaleckého posudku uhrazeného investorem.

Rada obce jednomyslně rozhodla zatížit část pozemku obce parc. č. 1698/11 v k. ú. Vřesina
u Bílovce, v ploše dle geometrického zaměření, služebností stavby – „Cyklostezka W Poruba –
Krásné Pole“, spočívající v umístění, provozování a údržbě cyklostezky W Poruba – Krásné Pole,
dle projektové dokumentace vypracované firmou KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava –
Přívoz, služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,- Kč +
DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem smlouvy.

Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít se Statutárním městem Ostrava, Prokešovo
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeným zmocněncem Ing. Břetislavem Rigerem,
náměstkem primátora, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stavby „Cyklostezka W
Poruba – Krásné Pole“ a smlouvu o právu provést stavbu v části pozemku obce parc. č. 1698/11 v
k. ú. Vřesina u Bílovce a o právu dočasného užívání části pozemku parc. č. 1799/2 v k. ú. Poruba,
zhotovitelem stavby po dobu výstavby v rozsahu dle situace stavby projektové dokumentace
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zpracované firmou KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, v květnu 2014.
9. Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu bytu na hřišti U Opusty
103/850 Rada obce jednomyslně souhlasí se zněním Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu bytu mezi obcí
Vřesina a Josefem Vincencim, RČ: ***, ***, ***, ze dne 21.11.2016.
103/851 Rada obce Vřesina pověřuje starostku obce Vřesina podpisem tohoto dodatku, který je
přílohou č. 8-103 tohoto zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 22. 12. 2017
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