OBEC VŘESINA

Zápis č. 132/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 20.8.2018
Přítomni:

Omluven:

Jitka Kozelková
Ing. Jiří Augustin
Pavel Pokorný
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.

Kontrola usnesení ............................................................................................................................ 1
Dodatek ke smlouvě „Rekonstrukce zdravotního střediska“ .......................................................... 1
Replika historické knihy ................................................................................................................... 1
Rozpočtové opatření č. 8/2018 ....................................................................................................... 2
Stanovisko ke stavbě RD .................................................................................................................. 2
Dodatek ke smlouvě o dílo „Přeložka kanalizace Vřesina“ .............................................................. 3
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 130 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Dodatek ke smlouvě „Rekonstrukce zdravotního střediska“
Vzhledem k tomu, že žádost o poskytnutí dotace z fondu OPŽP na zateplení budovy ještě není obci schválena,
byl vytvořen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, aby reflektoval skutečný stav. Podle tohoto dodatku ustanovení
týkající se dotačního titulu vejdou v platnost dnem, kdy objednatel oznámí Zhotoviteli informaci o vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.
132 / 1048
Rada obce jednomyslně schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla
s názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro účely zdravotního střediska“, který je
přílohou č. 1-132 tohoto zápisu, upřesňující ujednání původní smlouvy týkající se dotace z
Operačního programu životního prostředí a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem
tohoto dodatku.
3. Replika historické knihy
Místostarosta obce Ing. Jiří Augustin navrhl doplnit skleněnou vitrínu v přízemí obecního úřadu o repliku
Zemských knih. Tzv. faksimile bude obsahovat stránku obsahující zmínku o vřesinském mlýnu a bude vytvořena
v knižní vazbě. Za tímto účelem bylo poptáno několik firem zabývajících se touto tématikou (příloha 2-132).
Cenovou nabídku však poslala jen jedna společnost.
132 / 1049
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy STUDIO TRINITY s.r.o.., IČ: 26874474,
Řepčínská 239/101 Olomouc na zpracování a vytvoření faksimile dvoulistu se zápisem o vřesinském
mlýnu ze Zemských knih knížectví Opavského podle přílohy č. 3-132 tohoto zápisu v ceně 2.900 Kč
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bez DPH a pověřuje starostku obce vystavením objednávky.
4. Rozpočtové opatření č. 8/2018
Radě obce bylo předloženo rozpočtové opatření k plnění některých příjmových položek. Tyto byly rozprostřeny
do výdajů.
132 / 1050
Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 ve výši 90 tis. Kč v
příjmové i výdajové části dle přílohy č. 4-132 s tím, že příjem je z daně z hazardních her a nájmu
pohřebiště, výdajová část se zvýší u položek na obecní rozhlas ve výši 50 tis. Kč, nebytové
hospodářské služby, ve výši 30 tis. Kč a zbytek bude rozdělen na paragrafy týkající se pohřebnictví
a zajištění ochranných pomůcek a ochranných nápojů pro pracovníky obce.
5. Stanovisko ke stavbě RD
Investor stavby RD, ***, nar. ***, trvalý pobyt ***, je majitelem pozemků parc. číslo 1753/73 a 498/8 v k. ú.
Vřesina u Bílovce a v rámci novostavby RD na tomto pozemku, zastoupený na základě plné moci ze dne
13.03.2018 zmocněncem: ***, nar. ***, trvalý pobyt ***, o vyjádření obce nezbytné pro územní řízení a
stavební povolení v souvislosti s realizací stavby „Novostavba RD na parc. č. 1753/73 v k. ú. Vřesina u Bílovce,
včetně napojení na IS, akumulační nádrže, zasakovacího objektu, oplocení “, (dále jen Stavba). Žádá o vyjádření
k záměru výstavby RD, vydání souhlasu s připojením pozemku ke komunikaci, vydání souhlasu s připojením
k obecní kanalizaci a odváděním splaškových vod, vydání souhlasu s dočasným záborem obecního pozemku
po dobu realizace stavby a vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojky a o právu provést stavbu. Situace stavby je přílohou č. 5-132 tohoto zápisu.
132 / 1051
Rada obce Vřesina ve věci novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1753/73,
k. ú. Vřesina u Bílovce jednomyslně souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace ul.
Záhumenní na pozemku parc. č. 498/8 a 498/22 k. ú. Vřesina u Bílovce v souvislosti se stavbou
vodovodní a kanalizační přípojky a napojením kanalizační přípojky do kanalizace obce dle podmínek
stanovených správcem kanalizace Ing. Martinem Jarošem a souhlasí s odváděním odpadních vod
z pozemku parc. č. 1753/73 k. ú. Vřesina u Bílovce do obecní kanalizace
132 / 1052
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s připojením pozemku parc. č. 1753/73 a
vybudováním sjezdu na místní komunikaci ulici Záhumení na pozemku parc. č. 498/8 k. ú. Vřesina
u Bílovce.
132 / 1053
Rada obce jednomyslně rozhodla zatížit pozemek obce parc. č. 498/22 k. ú. Vřesina u
Bílovce, v délce dle geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení
vodovodní přípojky přes pozemek parc. č. 498/8 k. ú. Vřesina u Bílovce, ve prospěch ****, trvalý
pobyt *** a následně uzavřít Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě, spočívající v umístění,
provozování a údržbě uvedené přípojky. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,- Kč + DPH/přípojky.
132 / 1054
Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít s vlastníkem pozemku parc. č. 1753/73 k. ú.
Vřesina u Bílovce ***, trvalý pobyt ***, Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – vodovodní přípojky, ve prospěch pozemku parc. č. 1753/73 k. ú. Vřesina u Bílovce, a o právu
provést stavbu kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 1753/73 k. ú. Vřesina u Bílovce a sjezdu na
místní komunikaci ulici Záhumení na pozemku parc. č. 498/8 k. ú. Vřesina u Bílovce.
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6. Dodatek ke smlouvě o dílo „Přeložka kanalizace Vřesina“
Na základě zjištění kontrolního výboru, že znění smlouvy o dílo nekoresponduje v ustanovení o platebních
podmínkách, se zněním zadávacího řízení bude toto ustanovení upraveno. Nově bude měsíční fakturace
změněna na fakturaci jednorázovou po dokončení celého díla.
132 / 1055
Rada obce jednomyslně souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přeložka
kanalizace Vřesina“ podle přílohy č. 6-132 tohoto zápisu, kterým budou změněny platební
podmínky na jednorázovou úhradu, a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této
smlouvy.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 24.8. 2018
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