OBEC VŘESINA

Zápis č. 133/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 27.8.2018
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.
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SSL certifikát pro web obce ............................................................................................................. 1
Vícepráce a prodloužení termínu „Parkoviště u MŠ“ ...................................................................... 2
Výběrové řízení na akci „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou – PD“ ............................... 2
Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny ................................................................. 3
1. Kontrola usnesení

Rada obce provedla kontrolu usnesení z rady č. 132 a shledala, že všechna usnesení jsou plněna.
2. Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu obce Vřesina 12/2014 – 9/2018
Stavební zákon ukládá obci zpracovat a projednat v zastupitelstvu obce nejméně jednou za 4 roky od vydání
územního plánu „Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období“. Obec může využít buď úřad
územního plánování (Magistrát města Ostravy) nebo si ji nechat zpracovat kvalifikovanou osobou.
Vzhledem k tomu, že obec dlouhodobě využívá služeb paní Ing. Miklendové, přiklání se rada k této variantě,
přestože je nutné ji hradit z prostředků obce. Tato varianta by měla být především důkladnější, jelikož
zpracovatel bude dobře seznámen se stávajícím územním plánem. Možnost vypracování magistrátem byl
konzultován i s pracovníky tohoto úřadu. Bylo sděleno, že vypracování zprávy by bylo provedeno nejdříve
koncem roku.
Současný Územní plán byl vydán zastupitelstvem obce 24.9.2014 a nabyl účinnosti dne 19.11.2014.
133 / 1056
Rada obce schvaluje v souladu s ustanoveními § 6 odst. 6 písm b) a § 55 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů k pořízení
zprávy o uplatňování územního plánu obce Vřesina za období 12/2014 až 9/2018 Ing. Martinou
Miklendovou, IČ: 74353128, která zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti, a to za cenu 35.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku obce Jitku
Kozelkovou úpravou návrhu příkazní smlouvy podle přílohy č. 1-133 tak, aby obsahovala termín
plnění.
Pro: 3

Proti: 0

3. SSL certifikát pro web obce
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Rada obce se rozhodla pořídit SSL certifikát, který bude komunikaci webu zabezpečovat přes zabezpečené
rozhraní https://.
133 / 1057
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku firmy Galileo corporation s.r.o. se sídlem
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov k rozšíření webu obce Vřesina o SSL Certifikát za jednorázový
poplatek 2.490 Kč a roční poplatek 1.950 Kč vše bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy, která je přílohou č. 2-133 tohoto zápisu.
4. Vícepráce a prodloužení termínu „Parkoviště u MŠ“
Radě obce byl předložen upravený návrh víceprací stavby parkoviště u mateřské školy. Po jednání se
stavbyvedoucím a technickým dozorem byl tento seznam víceprací upraven v souladu s usnesením č.
130/1046 rady obce Vřesina. Rada také souhlasí s předloženou žádostí o posun termínu stavby o 14 dnů.
Vícepráce jsou správně navrženy dle smlouvy o dílo v původních položkách rozpočtu nebo v ceně 80% ceníku
URS. Tvoří je především
1) Výměna dešťové kanalizace z důvodu mělkého uložení (108.204 Kč)
2) Likvidace stávajících betonových jímek a dalších betonových prvků -panely, energokanál, stará kanalizace
(70.397 Kč)
3) Nahrazení chybné položky rozpočtu stávajícími položkami z objektu SO102. (176.403 Kč)
133 / 1058
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s navrženými vícepracemi ve výši 355 004,38
Kč bez DPH podle přílohy č. 3-133 tohoto zápisu a zároveň souhlasí s prodloužením termínu ke
zhotovení díla „Parkoviště u mateřské školy včetně rozšíření parkoviště“ do 30.9.2018 a pověřuje
starostku obce Jitku Kozelkovou přípravou a podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností
PB SCOM s.r.o, Radniční 28, 753 01 Hranice –Město, IČ: 25397087.
5. Výběrové řízení na akci „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou – PD“
Rada obce jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Martin Lička, Petr Krahulec, Ing. Tomáš Mičaník
Komise vybírala ze tří nabídek, které byly na obecní úřad řádně v termínu doručeny.
•
•
•

RSE Project ve výši 389.000 Kč bez DPH
TERRA – Pozemkové úpravy ve výši 230.000 Kč bez DPH
MR Design CZ ve výši 235.400 Kč

Komise zkontrolovala úplnost nejnižší nabídky a shledala, že nebyl předložen doklad – čestné prohlášení
k splnění základních požadavků dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Komise doporučila uzavřít smlouvu
s následujícím uchazečem, jehož nabídková cena je jen o 5.400 Kč vyšší.
133 / 1059
Rada obce jednomyslně rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 1/SOD/PRO/2018 ke
zhotovení projektu na akci „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou“ podle přílohy č. 4-133
tohoto zápisu se společností MR Design CZ. s.r.o. se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava –
Poruba, a to za celkovou cenu 235.400 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
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6. Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny
Radě obce byl předložen dopis Sdružení místních samospráv (příloha č. 5-133), které vyhlásilo veřejnou sbírku
na obec Prameny v Karlovarském kraji. Tato obec se dostala do neřešitelné situace díky krachu projektu
stáčírny minerálních vod. je to jedna ze dvou obcí v České republice, které nemohou svůj dluh vyřešit.
133 / 1060
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky a osvědčené Krajským úřadem Zlínského
kraje dne 21.8.2018 č.j. 60663/2018 za účelem pomoci obci Prameny.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 27.8. 2018
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