OBEC VŘESINA

Zápis č. 67/2017 z jednání rady obce dne 13.3.2017

Přítomni:

Jitka Kozelková
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Prof. Ing. Vladimír Vašinek
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.

Kontrola plnění usnesení
Dotace SK Vřesina LT, z.s
Dotace DiVOCH
Žádost o příspěvek Domov DUHA p.o.
Žádost o příspěvek Péče srdcem, z.ú.
Akce „Cestami proměn“
Umístění turistického mobiliáře
Rozvody elektřiny v mateřské školce
Zpráva o stavu geodetických podkladů pro práci obce
Žádost manželů Vlkových o povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci podle §10
Zákona č. 13/97 Sb.

Rada obce jednomyslně schvaluje program jednání.
1.

Kontrola plnění usnesení

Rada provedla kontrolu plnění usnesení a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2.

Dotace SK Vřesina LT, z.s

Rada obce obdržela žádost sportovního klubu stolních tenistů působících na území obce Vřesina za účelem
poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč. Žádost je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
67 / 549 Rada obce jednomyslně schvaluje veřejnoprávní smlouvu k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
50 tis Kč na rok 2017 pro klub stolních tenistů SK Vřesina LT, z.s. se sídlem Plzeňská 358, 742 85
Vřesina, IČ: 1641468 zastoupený Ing. Radomilem Lotrekem a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou podpisem této smlouvy.
3.

Dotace DiVOCH

Rada obce obdržela žádost členů Divadla Vřesinských ochotníků, z.s., za účelem poskytnutí dotace ve výši 50
tis. Kč. Žádost je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
67 / 550 Rada obce jednomyslně schvaluje veřejnoprávní smlouvu k poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
50 tis. Kč na rok 2017 pro Divadlo Vřesinských ochotníků, z.s. se sídlem Malá Strana 70, 742 85
Vřesina, IČ: 04630084, zastoupené Ing. Michalem Králem a pověřuje starostku obce Jitku
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Kozelkovou podpisem této smlouvy.
4.

Žádost o příspěvek Domov DUHA p.o.

Radě obce byl předložen požadavek na finanční příspěvek z rozpočtu obce v požadované výši 10 tis. Kč pro
příspěvkovou organizaci Domov DUHA.
67 / 551 Rada obce jednomyslně zamítá žádost o finanční příspěvek pro Domov DUHA p.o. se sídlem
Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48804886.
5.

Žádost o příspěvek Péče srdcem, z.ú.

Radě obce byla předložena žádost na finanční příspěvek z rozpočtu obce v požadované výši 10 tis. Kč pro
organizaci Péče srdcem, z.ú.
67 / 552 Rada obce jednomyslně zamítá žádost o finanční příspěvek pro Péče srdcem, z.ú. se sídlem
Mírová 98/18, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 04629531
6.

Akce „Cestami proměn“

Rada obce obdržela žádost knihovnice paní Hurníkové k připojení obce Vřesina k akci s názvem „Cestami
proměn“, kde jsou na panelech prezentována místa v proměnách času. Tato akce už zde v obci jednou
proběhla a je zájem se k ní opět připojit.
67 / 553 Rada obce jednomyslně souhlasí s připojením obce k akci „Cestami proměn“ a pověřuje
pracovnici Obecní knihovny paní Kateřinu Hurníkovou podáním přihlášky a organizačním
zajištěním této akce.
7.

Umístění turistického mobiliáře

Rada obce obdržela žádost Klubu českých turistů o souhlas s umístěním mobiliáře na pozemku obce.
67 / 554 Rada obce jednomyslně souhlasí s umístěním turistického mobiliáře na parc. č. 1944 k.ú. Vřesina
u Bílovce dle žádosti Klubu českých turistů se sídlem Revoluční 8, 110 05 Praha 1, která je
přílohou č. 3 tohoto zápisu.
8.

Rozvody elektřiny v mateřské školce

Rada obce byla seznámena se stavem rozvodů elektřiny v budově MŠ. Jedná se zejména o staré přetížené
původní hliníkové rozvody ve starší části, a zejména rozvaděč a ostatní prvky v 2. nadzemním podlaží. Po
rekonstrukci v roce 2014 se měl rozvaděč vyměnit, nikdo tak neučinil. Jsou tam původní bakelitové jističe ze
70. let, které neplní svou funkci. Rozvaděč v 1. nadzemním podlaží byl modernizován v rámci rekonstrukce
v roce 2014. Aktuální havarijní stav bude řešen neprodleně výměnou jističů v v rozvaděči ve 2. nadzemním
podlaží staré budovy – již bylo objednáno. Komplexní řešení bude výstupem projektu. Vlastní rekonstrukce
by měla proběhnout v průběhu prázdnin 2017.
67 / 555 Rada obce jednomyslně rozhodla vypsat výběrové řízení na projekt rekonstrukce elektrických
rozvodů ve 2. nadzemním podlaží staré budovy mateřské školy a pověřuje místostarostu Pavla
Pokorného zveřejněním výzvy na zakázku malého rozsahu na předmětný projekt.
9.

Zpráva o stavu geodetických podkladů pro práci obce
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V minulosti byla zaměstnanci obce využívaná aplikace Promeba, následně pak obdobná aplikace od
stejného dodavatele. Součásti podkladů byly mapové vrstvy pro všechny sítě na území obce, zejména naše
kanalizace. V současné době nejsou k dispozici vrstvy inženýrských sítí a to ani kanalizace v majetku obce,
ani hlavní výkres Územního plánu Vřesina. Je proto potřeba tyto záležitosti GIS dořešit a to včetně
zveřejnění.
67 / 556 Rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Jiřího Kopeně, aby obstaral od Ing. Martina Jaroše,
odpovědného zástupce za provoz kanalizace ve Vřesině, data současného stavu kanalizační sítě a
tato data předal dodavateli geografické on-line služby Gobec se žádostí o vytvoření nové vrstvy
„kanalizace“ v uvedené aplikaci.
67 / 557 Rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Jiřího Kopeně, aby obstaral digitální data veškerých sítí na
území obce Vřesina a předal je dodavateli geografické on-line služby Gobec s žádostí o vytvoření
odpovídajících vrstev (rozvody elektřiny, plynu, vody atd.) v uvedené aplikaci Gobec.
67 / 558 Rada obce jednomyslně rozhodla zpřístupnit všechny vrstvy aplikace Gobec (obecná mapa,
katastrální mapa, elektřina, plyn, voda, kanalizace atd.) veřejnosti bez nutnosti použít přístupové
heslo prostřednictvím obecního webu a pověřuje Ing. Jiřího Kopeně provedením odpovídající
úpravy v obecním webu.
67 / 559 Rada obce jednomyslně pověřuje Ing. Jiřího Kopeně, aby předal dodavateli geografické on-line
služby Gobec hlavní výkres ÚP Vřesina za účelem zveřejnění v mapových podkladech obce.
10. Žádost manželů Vlkových o povolení připojení nemovitosti na místní komunikaci podle §10 Zákona
č. 13/97 Sb.
Manželé ***, jsou společnými vlastníky pozemku p.č. 2065/8 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Manželé Vlkovi jsou
investory stavby RD na shora uvedeném pozemku. Žádají o zřízení sjezdu z parcely 2065/8 na místní
komunikaci ul. Břidličná, p.č. 2065/57 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Sjezd je fakticky realizovaný již
developerskou firmou, jedná se o formální narovnání skutečné situace. Současně žádají o souhlas obce
s vypouštěním splaškových a dešťových vod do obecní kanalizace, protože dle hydrogeologického
průzkumu na jejich pozemku nelze likvidovat dešťové vody vsakem. Kanalizační přípojka byla rovněž
vybudovaná dealerem a stavba nepředpokládá zásah do pozemků v majetku obce.
67 / 560 Rada obce Vřesiny jednomyslně souhlasí se zřízením sjezdu z pozemku p.č. 2065/8 v k.ú. Vřesina
u Bílovce na místní komunikaci Břidličná, p.č. 2065/57 v k.ú. Vřesina u Bílovce při dodržení všech
podmínek, daných projektem NOVOSTAVBA RD VŘESINA z října 2016, jehož autorem je Ing.
Tomáš Janáček.
67 / 561 Rada obce jednomyslně souhlasí s vypouštěním splaškových vod a dešťových vod z pozemku p.č.
2065/8 v k.ú. Vřesina u Bílovce do kanalizačního řadu v majetku obce Vřesina, který je situován
v pozemku p.č. 2065/57 v k.ú. Vřesina u Bílovce.

Jitka Kozelková

Pavel Pokorný

starostka

místostarosta

*** - anonymizovíáno
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