OBEC VŘESINA

Zápis č. 122/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 04.06.2018
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1. Kontrola usnesení
Rada provedla kontrolu usnesení ze zasedání rady č. 121 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.

2. Výběrové řízení přeložka
Ing. Augustin pověřený zastupitelstvem obce přípravou výběrového řízení na „Přeložku kanalizace Vřesina“
seznámil radní se stavem zakázky. Dle usnesení mělo být vyhlášeno do 31.5.2018. Z důvodu neplatných
dokladů (12 let stará vyjádření správců sítí) bylo toto odloženo do doby aktualizace těchto vyjádření. Zároveň
byl požádán magistrát města Ostravy, aby se vyjádřil ke způsobu provádění části této stavby. Všechny
informace, které budou ke stavbě nově k dispozici musí být vloženy do výkazu výměr, který rovněž není
součástí původní dokumentace a je zpracováván pověřeným místostarostou.
122/983
Rada obce bere na vědomí stav výběrového řízení stavby „Přeložka kanalizace Vřesina“,
které mělo být vypsáno do 31.5.2018 a nutnou aktualizaci vyjádření dotčených osob a pověřuje
místostarostu obce vypsáním výběrového řízení nejpozději do 12.6.2018 a to i v případě, že nebudou
k dispozici všechny aktualizace v dokumentové části.
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3. Smlouva se Statutárním městem Ostrava
Rada obdržela návrh smlouvy k zajištění školení našich strážníků přes Statutární město Ostravu.
122/984
Rada obce jednomyslně souhlasí se Smlouvou o zajištění školení a ubytování se
statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 k zajištění školení
a ubytování pro obecní policii Vřesina a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy,
která je přílohou č. 1-122 tohoto zápisu.

4. Regenerace fotbalového hřiště
Rada obce provedla poptávku odborných firem k zajištění regenerace fotbalového hřiště po uplynulé sezóně.
Radě obce byly předloženy dvě nabídky, z nichž byla vybrána ta levnější. Regenerace trávníku by měla
obsahovat vertikutaci, aerifikaci a rozhoz substrátu.
122/985
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou společnosti Anglicky-travnik.cz, Lískovec
426, 738 01 Frýdek-Místek k regeneraci travnaté plochy fotbalového hřiště za celkovou cenu 34.610 Kč vč.
DPH podle přílohy č. 2-122 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením
objednávky.

5. Žádost o podporu z programu pro podpoření spolků
122/986
Rada obce jednomyslně schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 5.000 Kč
z paragrafu č. 3429 rozpočtu obce Vřesina pro podporu činnosti spolků a občanů na žádost FC Vřesina z.s. se
sídlem Sportovní 770, 742 85 Vřesina, iČ: 60798106 dle přílohy č. 3-122 k zakoupení pohárů a medailí pro
turnaj mladší a starší přípravky žáků dne 10.6.2018.

6. TDI na zdravotní středisko
Místostarosta obce p. Augustin předložil návrh výběrového řízení na technický dozor investora pro zdravotní
středisko se zadávacími podmínkami.
122/987
Rada obce jednomyslně souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zajištění technického
dozoru investora stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro účely zdravotního střediska“ dle
přílohy č. 4-122 a pověřuje místostarostu obce Jiřího Augustina vypsáním výběrového řízení do 6.6.2018.

7. Pronájem zahrádky u MŠ
Na základě vyvěšeného záměru dle usneseni rady z 14.5.2018 o pronájmu zahrádky č. N10 u mateřské školy
byla předložena jediná nabídka.
122/988
Rada obce jednomyslně schvaluje pronájem zahrádky č. N10 o výměře 222 m2
v zahrádkářském areálu u školky jako část parcely č. 678 k.ú. Vřesina u Bílovce panu ***, ***, ***nar. *** a
pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem nájemní smlouvy.
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8. Převedení financí z rezervního fondu ZŠ a MŠ
Radě obce byl předložen návrh ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina k převedení financí z rezervního fondu na fond
investiční k zajištění zastínění oken tříd v horním patře a zhotovení chodníku k zadnímu vchodu tělocvičny.
122/989
Rada obce jednomyslně souhlasí s převedením financí z rezervního fondu Základní školy
a Mateřská školy Vřesina, příspěvková organizace, Osvobození 514, 742 85 Vřesina, IČ: 75027666 ve výši
180.000 Kč do fondu investičního dle žádosti, která je přílohou č. 5-122 tohoto zápisu.

9. Zabezpečení datové sítě
Brzy dojde k ukončení pokročilých licencovaných služeb firewallu, který byl pořízen na jaře loňského roku při
poruše původního routeru. Při pořízení produktu byla udělena kompletní licence na dobu 365 dni + 60 dni
zdarma. Licence vyprší 18.6.2018. Mezi licencované služby patří Content Filter (filtr obsahu stránek na
internetu), AntiSpam (kontrola email pošty), GateWay AntiVirus (kontrola stažených souboru z internetu) a
IDP (detekce útoku jednotlivých služeb do sítě). Pokud licence nebude prodloužena, router/firewall bude
funkční, ale nebude pouze možné využívat některé pokročilé funkce firewallu. Rada obce rozhodla o pořízení
plné licence, vzhledem k nejvýhodnějšímu poměru ceny / služeb.
122/990
Rada obce jednomyslně souhlasí s aktualizací služeb firewall Zyxel USG 110 v plném
rozsahu za cenu 8.500 Kč bez DPH na rok 2018 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením
objednávky na firmu Warnet Záhumeni 745, 742 85 Vřesina jako správce sítě k obnovení licence, dle
nabídky, která je přílohou č. 6-122 tohoto zápisu.

10. Termín zasedání zastupitelstva obce
122/991
na den 27.6.2018

Rada obce jednomyslně schvaluje termín příštího zasedání zastupitelstva obce Vřesina

11. Smlouva s HZS MSK o poskytování služeb nebo prací
122/992
Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o poskytování služeb nebo prací
k bezúplatnému zajištění odborných kontrol technických prostředků, plnění tlakových lahví a provádění
servisní činnosti pro JSDH Vřesina s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Výškovická 40,700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 70884561 dle přílohy č. 7-122 tohoto zápisu a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 9.6. 2018
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