OBEC VŘESINA

Zápis č. 65/2017 z jednání rady obce dne 27. 2. 2017

Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola plnění usnesení
Jednání s velitelem jednotky SDH panem Stanislavem Drastichem
Termín 12. zasedání zastupitelstva obce
Ukliďme Česko
Schválení odpisového plánu movitého a nemovitého majetku na rok 2017 ZŠ a MŠ Vřesina
Žádost Tomáš Otiska o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a právu
provést stavbu“
Schválit návrh spádových škol pro druhý stupeň ZŠ
Zastupující místostarosta
Správce sítě na OÚ Vřesina
Zajištění služeb lesního hospodářství
Pronájem radaru pro měření rychlosti pro potřeby obecní policie
Souhlas s věcným břemenem – Monika Freislerová
Umístění odkladné schránky České pošty.
Vypsání výzev na obsazení míst asistenta
Vypsání výběrových řízení zakázek malého rozsahu na ulici Úzkou a ulici Společnou,
Plzeňská, Hlubočická a Hadí Kopec
Zastavení projektu „Multifunkční tělocvična“ (dříve pod názvem „Komunitní centrum“)

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1)

Kontrola plnění usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 64. jednání rady. Rada obce konstatuje, že všechna usnesení
jsou splněna.
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2)

Jednání s velitelem jednotky SDH panem Stanislavem Drastichem

Rada obce si pozvala na jednání velitele JSDH pana Drasticha. Vyzvala jej k předložení požadavků na
technické zajištění funkce JSDH Vřesina – zabezpečení hasičárny, nová vrata atd. Proběhlo také
jednání ohledně oslav 125 let SDH. Pan Drastich seznámil radu obce s potřebami JSDH, potřeby JSDH
pro letošní rok jsou rozpočtem zabezpečeny.
Bez usnesení
3)

Termín 12. zasedání Zastupitelstva obce

Rada obce vzhledem ke kolizi termínu plánovaného zastupitelstva s jarními prázdninami a absenci
několika zastupitelů, souhlasí s termínem konání dalšího zasedání ZO dne 15.3.2017
65 / 518 Rada obce jednomyslně pověřuje starostku obce Vřesina, Jitku Kozelkovou, ke svolání 12.
zasedání zastupitelstva obce Vřesina na 15. 3. 2017.
4)

Ukliďme Česko

Rada obce vítá účast v této akci v minulosti a souhlasí s připojením k této celonárodní akci v roce
2017.
65 / 519 Rada obce jednomyslně souhlasí s připojením obce Vřesina k akci „Ukliďme Česko“
v termínu 8. 4. 2017 a pověřuje zastupitele Ing. Jiřího Augustina a Leopolda Šímu
organizací akce.
5)

Schválení odpisového plánu movitého a nemovitého majetku na rok 2017 ZŠ a MŠ Vřesina

65 / 520 Rada obce jednomyslně schvaluje odpisový plán movitého a nemovitého majetku na rok
2017 ZŠ a MŠ Vřesina (příloha č. 1-65)
6)

Žádost Tomáše Otiska o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností a právu
provést stavbu“

*** předkládá žádost o vyjádření k novostavbě RD s garáží včetně zpevněných ploch, ke kanalizační
přípojce a vodovodní přípojce na pozemcích p.č. 424/3, 498/22, 498/16 vše v k.ú. Vřesina u Bílovce,
dále ke stavbě přístupové komunikace se sjezdem, oplocení a terénním úpravám. Dále žádá o souhlas
s připojením ke kanalizaci obce a s odváděním odpadních a dešťových vod z důvodu nevhodného
geologického podloží.
65 / 521 Rada obce Rada obce Vřesiny jednomyslně souhlasí


se stavbou „NOVOSTAVBA RODINNNÉHO DOMU S GARÁŽÍ dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Zdeňkem Kindlem z ledna 2017 pro stavebníka ***, trvalý pobyt ***;



s umístěním části vodovodní přípojky do pozemků obce p.č. 424/3, 498/16 a 498/22 v k.ú.
Vřesina u Bílovce;



s napojením kanalizační přípojky předmětné novostavby na kanalizační řad situovaný na
pozemku 498/22 v k.ú. Vřesina u Bílovce ve vlastnictví obce Vřesina;
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s odváděním odpadních a dešťových vod do kanalizace v majetku obce Vřesina;



s umístěním sjezdu na místní komunikaci Záhumenní na pozemku p.č. 498/16 a 498/22 v
k.ú. Vřesina u Bílovce v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

65 / 522 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla

7)



zatížit pozemky obce p.č. 498/16 a 498/22 v k.ú. Vřesina u Bílovce v délce dle
geometrického zaměření služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení vodovodní
přípojky a kanalizační přípojky a služebností průchodu a průjezdu pro stavbou
NOVOSTAVBA RODINNNÉHO DOMU S GARÁŽÍ stavebníků *** ve prospěch pozemku p.č.
424/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou;



uzavřít s panem ***, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojky a kanalizační přípojky a služebností průchodu a průjezdu v pozemku
obce p.č. 498/16 a 498/22 v k.ú. Vřesina u Bílovce a o právu provést stavbu.
Schválit návrh spádových škol pro druhý stupeň ZŠ

Starostka obce vyzvala obecní úřady okolních obcí k zařazení obce Vřesina do spádových oblastí pro
2. stupeň základní školy. Spádovými školami by měly být všechny základní školy v obci Ostrava –
Poruba a Klimkovicích. Základní škola v Krásném Poli vzhledem k naplněné kapacitě spádovou školou
být nemůže. Rada obce projednala zprávu starostky obce a bere ji na vědomí.
Bez usnesení
8)

Zastupující místostarosta

Rada projednala pozici zastupujícího místostarosty.
65 / 523 Rada obce jednomyslně rozhodla, že zastupujícím místostarostou bude pan Pavel
Pokorný. Náplň práce obou místostarostů bude upřesněna a zapracována do
organizačního řádu obce Vřesina.
9)

Správce sítě na OÚ Vřesina

Po ukončení spolupráce s Ing. Růčkou zůstal Obecní úřad ve Vřesině bez správce výpočetní techniky a
sítě.
65 / 524 Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou, aby oslovila
firmu Warnet s.r.o., IČ 26870932 a požádala ji o předložení cenové nabídky na údržbu
výpočetní techniky a datových sítí na obecním úřadu.
10)

Zajištění služeb lesního hospodářství

Vzhledem ke skončení platnosti smlouvy se společností Městské lesy Ostrava je nutné vypsat nové
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na práce v obecních lesích, případně veškeré práce a
zákonné požadavky řešit jinou cestou.
65 / 525 Rada obce jednomyslně souhlasí s vyřešením zajištění těžebních a pěstebních prací v lese
v majetku obce Vřesina včetně funkce lesního hospodáře a pověřuje Ing. Jiřího Augustina
výzvy na podání nabídky (vypsáním veřejné zakázky) nebo návrhu jiného řešení do 30. 4.
2017.
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11)

Pronájem radaru pro měření rychlosti pro potřeby obecní policie

Firma SORNECO, která obci Vřesina pronajímá radar pro měření rychlosti, odmítla uzavřít smlouvu na
letošní rok s původními podmínkami. Zdůvodňuje to tím, že výběr pokut je výrazně nižší, než
v počátku spolupráce.
65 / 526 Rada obce jednomyslně souhlasí s novými smluvními podmínkami pro pronájem radaru
od firmy SORNECO, IČ 24304778, se sídlem Na Výspě 23/28, Praha 4 s tím, že výše
pronájmu se zvyšuje z 30% na 50% z vybraných peněz na pokutách, a pověřuje starostku
obce Vřesina Jitku Kozelkovou podpisem nájemní smlouvy s těmito parametry.
12)

Souhlas s věcným břemenem – Monika Freislerová

*** předkládá žádost o zřízení služebnosti - věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit v pozemku
obce 2132 v k.ú. Vřesina u Bílovce (ulice Společná) vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat.
65 / 527 Rada obce jednomyslně schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti“ mezi obcí Vřesina a ***, trvalý pobyt ***. Předmětem smlouvy je
ujednání o zřízení budoucího věcného břemene služebnosti, spočívajícího v právu zřídit v
pozemku obce 2132 v k.ú. Vřesina u Bílovce vodovodní přípojku, provozovat ji a udržovat
a další práva s tím související uvedená ve smlouvě. Služebnost se zřizuje na dobu
neurčitou. Rada obce pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.
65 / 528 Zřízení věcného břemene bude zpoplatněno částkou 110 Kč / bm za každý započatý metr,
tj. 440, Kč. Částka bude uhrazena v pokladně obecního úřadu v hotovosti při předání
předmětné smlouvy.
13)

Umístění odkladné schránky České pošty.

Česká pošta s. p. požádala obec Vřesinu o umístění 1 ks odkladné schránky poblíž rozcestí ulic
Plzeňské a Hadí Kopec. Žádost je přílohou 5-65.
65 / 529 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s bezplatným umístěním odkladné schránky na
pozemku obce Vřesina parc. č. 1377 k.ú. Vřesina u Bílovce ve variantě A dle přílohy č. 5-65
s tím, že žadatel, tj. Česká pošta s. p. se sídlem Poštovní 1368/20 728 60 Ostrava, zajistí
veškeré legislativní a technické náležitosti na své náklady.
14)

Vypsání výzev na obsazení míst asistenta

Vzhledem k odchodu dvou zaměstnanců z pracovních pozic na OÚ Vřesina současně s odchodem
odvolaného vedení obce rada obce souhlasí s vypsáním výběrového místa na pozici asistenta
starosty.
65 / 530 Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla zveřejnit výzvu k obsazení pracovního místa
„asistent starosty“. Nejedná se o místo úředníka k plnění úkolů v samostatné nebo
přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních
předpisů.
15)

Vypsání výběrových řízení zakázek malého rozsahu na ulici Úzkou a ulici Společnou, Plzeňská,
Hlubočická a Hadí Kopec
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Špatný stav komunikací vedl k vytipování několika úseků, které vyžadují opravu. Vzhledem
k dostupným finančním prostředkům a možnosti získání dotací, rada obce zvolila celkovou výměnu
živičných ploch.
65 / 531 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se zveřejněním „Výzvy na podání nabídky“ na
zakázku malého rozsahu (výběrové řízení) k opravě místních komunikací Plzeňská, Hadí
Kopec, Úzká, Hlubočická a Společná. Rada obce pověřuje místostarostu pana Pavla
Pokorného obstaráním geodetického zaměření rozsahu požadovaných oprav a
připravením technických podkladů pro zpracování výzvy do 31.3.2017.
65 / 532 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Pavla Pokorného, aby oslovil všechny vlastníky
nemovitostí, které jsou v oblasti plánovaných oprav místních komunikací dle předchozího
usnesení 65/531, stejně jako provozovatele sítí (elektřina, plyn, voda, datové kabely
apod.), a vyzval je, aby si případné plánované práce, které by zasáhly do jmenovaných
místních komunikací, uskutečnili do termínu 31. července 2017. Po tomto termínu obec
povolí zásah do opraveného povrchu komunikace pouze v případech havarijních situací.
16)

Zastavení projektu „Multifunkční tělocvična“ (dříve pod názvem „Komunitní centrum“)

Rada obce neshledala žádoucí pokračování práce na projektu „Multifunkční tělocvična“ (dříve pod
názvem „Komunitní centrum“).
65 / 533 Rada obce rozhodla pozastavit práce a dále nepokračovat na projektu „Multifunkční
tělocvična“ (dříve pod názvem „Komunitní centrum“).
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
65 / 534 Rada obce pověřuje místostarostu obce pana Pavla Pokorného, aby vyzval projekční firmu
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. IČ: 277 87 443 se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00
OSTRAVA, jako zhotovitele projekčních prací, aby nepokračovala na projektu
„Multifunkční tělocvična“ (dříve pod názvem „Komunitní centrum“) a předložila radě
obce k posouzení aktuální stav rozpracovanosti projektové dokumentace.
Hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Jitka Kozelková
starosta

Pavel Pokorný
člen rady

*** - anonymizované údaje
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