OBEC VŘESINA

Zápis č. 123/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 11.06.2018
Přítomni:

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
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1. Kontrola usnesení
Při kontrole usnesení bylo zjištěno, že rada obce nemůže žadateli o podporu z obecního rozpočtu sama
schválit další příspěvek, neboť žadatel je již příjemce účelové neinvestiční dotace nad 50 tis Kč. Toto
rozhodnutí tak může provést jen zastupitelstvo obce.

123/993
Rada provedla kontrolu usnesení ze zasedání rady č. 121 a jednomyslně rozhodla
revokovat usnesení č. 122/986 o vyčlenění finančních prostředků na žádost FC Vřesina z.s. k turnaji
přípravky z důvodu porušení rozpočtových pravidel pro dotace spolků, kdy tento příspěvek musí
schvalovat zastupitelstvo obce Vřesina.

2. Přípojka NN v parc č.
Pro připojení parcely č. 81/1 k.ú. Vřesina u Bílovce byla v rámci přípravy projektu Sběrného dvora společností
ČEZ vybudována přípojka NN v. Obec obdržela od subdodavatele ČEZu cenovou nabídku na vybudování
rozvaděče v hranici pozemku.
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123/994
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Jan Ondruš EL-EKO se sídlem Luční
463/2, 747 18 Píšť, IČ: 46091858 k vybudování elektroměrového rozvaděče a zásuvkové skříně na parc.
č. 81/2 za cenu 14.520 Kč vč. DPH, která je přílohou č. 1-123 tohoto zápisu a pověřuje starostku obce
Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
3. Kácení stromů
Na pozemku ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 71 k. ú. Vřesina u Bílovce, park v blízkosti křížení ulic U Parku
a Malá Strana roste 6 ks Betula pendula (bříza bělokorá). Stromy rostou ve dvou skupinách po třech kusech.
Obvody kmenů 126, 118, 90, 144, 120 a 106 cm. Pět z těchto bříz je zcela suchých. Bříza o obvodu kmene 126
cm silně prosychá, je z 60% suchá, nakloněná směrem k elektrickému vedení vysokého napětí podél ulice
Malá Strana. Ve spodní části je kmen poškozen prasklinami, z nichž vytéká míza. Z těchto důvodů není
vyloučeno, že v případě silnějšího větru by mohlo dojít k jejímu zlomení. Tato bříza je výrazně vyšší než její
vzdálenost od nadzemního vedení VN, hrozí nebezpečí pádu na elektrické vedení. Pádem větví nebo stromů
může dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, majetku a zdraví osob. Poněvadž se jedná o dřeviny,
jejichž kmen má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmenů větší než 80 cm, je nutno o povolení jejich skácení
požádat příslušný orgán ochrany přírody, kterým je obecní úřad Vřesina. Po odsouhlasení radou obce bude
pozemek parc. č. 71 k. ú. Vřesina u Bílovce zařazen do seznamu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu dle
ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
123/995
Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla pověřit místostarostu obce Ing. Jiřího
Augustina podáním žádosti o povolení kácení 6 ks břízy bělokoré parc. č. 71 k. ú Vřesina u Bílovce
z důvodu jejich uschnutí
123/996
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Martin Bzonek – Údržba zeleně, Na
Kopečku 175, 742 85 Vřesina, IČ: 73893404 ke kácení 6 kusů bříz v parku naproti hasičské zbrojnice
pomocí vysokozdvižné plošiny včetně frézování pařezu za cenu 22.000 Kč dle přílohy č. 2-123 a
pověřuje starostku obce vystavením objednávky.
Dále je nutné připravit staveniště ke stavbě parkoviště u MŠ. Kácení stromů není součástí stavby. Rada obce
zároveň rozhodla zachovat vzrostlé borovice a obětovat tím jedno parkovací místo.
123/997
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Martin Bzonek – Údržba zeleně, Na
Kopečku 175, 742 85 Vřesina, IČ: 73893404 ke kácení 3 kusů stromů v areálu zahrádek u mateřské
školy za cenu 2.000 Kč dle přílohy č. 3-123 a pověřuje starostku obce vystavením objednávky.

4. Záměr pronájmu zahrádky
Nájemce zahrádky N12 v areálu u mateřské školy podal výpověď nájemní smlouvy. Rada obce se rozhodla
vyhlásit nový záměr.
123/998
Rada obce jednomyslně schvaluje záměr pronájmu zahrádky N12, jako parc. č. 679/1
k.ú. Vřesina u Bílovce, areál zahrádek u mateřské školy o výměře 170 m 2.
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5. Platový výměr ředitelky ZŠ
Z důvodu platového postupu ředitelky ZŠ a MŠ Vřesina rada obce rozhodla upravit platový výměr, aby
odpovídal tabulkové hodnotě. Oproti původní částce bude její plat navýšen o 2.730 Kč v tafifní složce.

123/999
Rada obce jednomyslně schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Vřesina, Osvobození 514, 742 85 Vřesina, *** dle přílohy č. 4-123 tohoto zápisu.

6. TDI Obnova místních komunikací
Rada obce se po dobrých zkušenostech s TDI z loňského roku rozhodla oslovit stejnou firmu k provedení
dozoru dopravních staveb v obci.
123/1000
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku společnosti STEMON Holding s.r.o., se
sídlem Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava k zajištění technického dozoru stavby investora za cenu
9.680,- Kč / měsíc vč. DPH podle nabídky, která je přílohou č. 5-123 a pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou vystavením objednávky.
7. Rozpočtové opatření
Rada obce obdržela návrh rozpočtového opatření. Příjmy budou rozděleny mezi opravu rozhlasu (30 tis Kč),
nebytové prostory (55 tis Kč) a vybavení technických pracovníků (100 tis Kč). Ubráno bude zároveň
z paragrafu pro nákupy pozemků (-116 tis Kč).
123/1001
Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ve výši 68.700 Kč
podle přílohy č. 6-123 ve výdajích i příjmech s tím, že výdajová stránka bude navýšena v paragrafech
pro opravu rozhlasu, stavby nebytových prostor a movité věci.
8. Souhlas s umístěním sochy na pozemku obce
Obec Vřesina obdržela žádost paní Romany Vaverové k souhlasu s instalací dřevěné sochy slunečních hodin
v rámci projektu Sluneční stezka Porubou. Jedná se o instalaci celkem šesti dřevěných soch a jedna z nich je
plánována v lesoparku nad koupalištěm na pozemku obce Vřesina. Jedná se o pozemek parc. č. 1799/2 v k. ú.
Poruba. Celý projekt je nazván „Sluneční stezka Porubou“ a je financován dotačním programem FajnOVA.
123/1002
Rada obce Vřesina rozhodla souhlasit s instalací sochy na parc. č. 1799/2 v k. ú. Poruba
dle přílohy č. 7-123 a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou zasláním dopisu se souhlasným
stanoviskem obce.

9. Plakátovací plochy
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí starostky obce vyhlásit místa pro lepení plakátů v kampani voleb do
místní samosprávy v říjnu 2018 dle přílohy č. 8-123
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10. Výběr zhotovitele „Obnova místních komunikací v obci Vřesina“
Rada obce společně se členy kontrolního a finančního výboru za přítomnosti zástupce společnosti INNOVA
provedla otevírání obálek k akci „Obnova místních komunikací v obci Vřesina 2018“

123/1003
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy STRABAG s.r.o. se sídlem ve výši
980 293, 25 Kč bez PHD k provedení stavby „Obnova místních komunikací v obci Vřesina“ a pověřuje
firmu INNOVA k přípravě smlouvy o dílo.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 11.6. 2018
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