OBEC VŘESINA

Zápis č. 111/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 6.03.2018

Přítomni:

Omluven

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

starostka obce
místostarosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
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8.
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10.
11.
12.
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Výběrové řízení na obnovu cest 2018 – fa Innova........................................................................... 4
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1. Kontrola usnesení
Rada obce provedla kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva a shledala, že všechna usnesení jsou plněna
2. Kupní smlouva – ramenová sekačka
Rada obce na základě výběrového řízení vybrala ramenovou sekačku RSR 30 pro nový malotraktor TYM od
dodavatele Agroservis Hlučín s.r.o. Byla připravena kupní smlouva, kterou rada před podpisem starostky obce
odsouhlasí. Ramenová sekačka bude sloužit k rychlému sečení trávy podél cest.
111/899
Rada obce jednomyslně schvaluje kupní smlouvu na Ramenovou sekačku RSR 30 na
malotraktor TYM273HST za cenu 217.000 Kč bez DPH se společností Agroservis Hlučín s.r.o., se sídlem
Čs. Armády 1884/1 a, 748 01 Hlučín a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem smlouvy,
která je přílohou č. 1-111 tohoto zápisu.
3. Zajištění pěstební a těžební činnosti v lesích – rámcová smlouvy
Rada obce má v současné době dvě platné rámcové smlouvy o dílo na provádění pěstební a těžební činnosti
v lesích z roku 2017 platné i v letošním roce. Pan Barnaš se v loňském roce osvědčil a rada tak odsouhlasila
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uzavření rámcové smlouvy také pro letošní rok. Ceny za odvedené práce zůstávají stejné jako v roce 2017 a
ceníky jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
111/900
Rada obce jednomyslně schvaluje rámcovou smlouvu o dílo č. 1/2018 dle přílohy č. 2-111
tohoto zápisu k zajištění pěstební a těžební činnosti v obecních lesích s panem Vítem Barnašem,
bydlištěm 26. dubna 82/111, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ: 03685578 jejíž nedílnou součástí jsou ceníky
obce Vřesina k provádění těchto činností schválené radou obce Vřesina 9.5.2017 usnesením č. 75/646,
s platností smlouvy od 5.3.2018 do 31.12.2018.
4. Projednání informace České asociace odpadového hospodářství
Radě obce byl předložen materiál České asociace odpadového hospodářství o neveřejně připravované změně
zákona o odpadech, která s sebou přináší několikanásobné náklady na likvidaci komunálního odpadu. Rada
považuje dle předloženého materiálu navrženou změnu zákona o nesystémovou a dopadající především na
municipality. Podkladový materiál je přílohou č. 3-111 tohoto zápisu.
111/901
Rada obce projednala informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
v případě prosazení nevládní novely zákona o odpadech obsahující zdražení skládkovacích poplatků a
nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech. Rada zastává názor, že novelizace by měla
být provedena po schválení evropských odpadových směrnic a ve spolupráci s obcemi a městy. Rada
obce proto jednomyslně pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou, aby vyzvala Sdružení místních
samospráv k zabránění přijetí této novely zákona o odpadech.
5. Rekonstrukce sprch na hřišti – fa Jiří Mrovec
Na základě podnětu FC Vřesina byl zhodnocen technický stav sprch v šatnách na hřišti ve Vřesině. Rada obce
oslovila místního instalatéra k nacenění kompletní opravy (zednické, obkladačské a instalatérské práce).
111/902
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou pana Jiřího Mrovce, Pod Lípou 706,
742 85 Vřesina, IČ: 64969100 dle přílohy č. 4-111 na opravu sprchových zařízení v objektu šaten na
hřišti U Opusty ve výši 46 827,00 Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením
objednávky.
6. Zvláštní užívání a překop komunikace Nádražní
Manželé Marek Chudoba a Věra Chudobová, oba bytem ***, zastoupeni na základě plné moci ze dne
25.07.2017 fyzickou osobou: Ing. Jiří Bražina, ***, jsou společnými majiteli nemovitosti na ulici ***, parc. číslo
685, 686, 687, k.ú. Vřesina u Bílovce a v rámci novostavby RD na pozemku parc. č. 686 k. ú. Vřesina u Bílovce
a žádají o povolení zvláštního užívání místní komunikace ulice Nádraží, parc. č. 681/1 k. ú. Vřesina u Bílovce, v
majetku obce, z důvodu uložení sítě – kanalizační přípojky, připojení k obecní kanalizaci a odvádění splaškových
vod, současně s dočasným záborem obecního pozemku po dobu realizace stavby a vydání souhlasu se zřízením
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky. Podklady jsou přílohou č. 5-111 zápisu.
111/903
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí ve věci zvláštního užívání místní komunikace ulice
*** parc. č. 681/1 k. ú. Vřesina u Bílovce se stavbou kanalizační přípojky ve výše uvedeném silničním
pozemku na ul. Nádražní a napojením kanalizační přípojky do kanalizace obce dle projektové
dokumentace zpracované Ing. Jiřím Bražinou v srpnu 2017 a dle podmínek stanovených správcem
kanalizace zn. Vres_00017/2018. Po dobu zvláštního užívání a překopu vozovky bude stanoveno
dopravní značení dle §77 zákona 361/2000 Sb. silničním správním úřadem a bude respektován
požadavek vlastníka komunikace na úpravu vozovky do původního stavu.
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111/904
Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí s odváděním odpadních vod z pozemku parc. č. 686
k. ú. Vřesina u Bílovce na ul. Nádražní, do obecní kanalizace s tím, že dešťové vody budou likvidovány
na pozemku žadatele.
111/905
Rada obce jednomyslně rozhodla zatížit pozemek obce parc. č. 681/1 k. ú. Vřesina u Bílovce,
v délce dle geometrického zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající ve zřízení kanalizační
přípojky, ve prospěch žadatelů Marka Chudoby a Věry Chudobové, oba trvalý pobyt ***, ***,
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 1.000,- Kč + DPH/přípojku
a za tímto účelem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační
přípojky a smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky v pozemku obce parc. č. 681/1 k. ú.
Vřesina u Bílovce a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou podpisem této smlouvy o smlouvě
budoucí.
7. Informační tabule - doplnění
Rada obce se rozhodla rozšířit počet informačních tabulí se zajímavostmi o obci Vřesina (současně pěšina
Jeníčky, Kačák, Mexiko, park u hasičské zbrojnice) o dalších 8 tabulí (OÚ, Wilczkův dvůr, pomník padlých, hřiště
DTJ, mlýn, sportovní areál, nádraží, Benešův pomník).
111/906
Rada obce jednomyslně rozhodla o pořízení osmi informačních tabulí mapujících historii a
zajímavosti obce Vřesina a pověřuje starostku Jitku Kozelkovou, aby ve spolupráci se zastupitelem obce
Ing. Vladimírem Bártou připravila technické a textové podklady k realizaci do 31.7.2018
8. JS Okna – vícepráce na zednické práce
Po provedení prohlídky dodavatelem v rámci odsouhlasené nabídky na výměnu oken v Domě zahrádkářů bylo
zjištěno, že kromě samotné instalace oken je nutné zabezpečit další zednické práce. Obec měla možnost využít
služeb technických pracovníků nebo dodat externího zedníka. Aby provedení prací bylo kompletní a byla za ně
držena jednoznačná záruka, byla vybraná firma oslovena k podání nabídky na tyto práce.
111/907
Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku na vícepráce za zednické práce od firmy JS OKNA
s.r.o., Vřesinská 128, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 25819364 ve výši 14 040,00 Kč bez DPH spojené
s výměnou oken dle usnesení rady č. 109/886 ze dne 19.2.2018. Nabídka je přílohou č. 6-111 zápisu.
Celková cena zakázky bude činit 69 027 Kč bez DPH.

9. PoruBajk
Obec Vřesina obdržela jako již několikrát v minulosti žádost pořadatelů, zastoupených fyzickou osobou Ing.
Liborem Hrdinou, IČ 47830875, 26. dubna 208, 725 27 Ostrava – Plesná, o souhlas s průjezdem cyklistů po
silnicích umístěných v katastru obce. Akce s názvem Porubajk MTB maraton proběhne 21. dubna 2018 v době
cca 10:00 – 17:00. Předpokládaná účast je cca 1300 cyklistů. Průběh závodu zajistí pořadatelská služba a Policie
ČR. Povolení zvláštního užívání komunikací si pořadatel zajišťuje sám. Naší obce se týká průjezd cyklistů v úseku
od příjezdové cesty k areálu Skalka po hranici katastru směrem na Mexiko a dále na Okluk. Pan Ing. Lička
upozornil na nepořádek, který po závodě zůstává především v podobě prvků značící trasy závodu.

111/908

Rada obce Vřesina, ve věci závodu Porubajk MTB maraton souhlasí s průjezdem cyklistů po
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veřejně přístupných účelových komunikacích v katastru obce Vřesina dne 21.4.2018 v době cca 10:00 –
17:00 dle přiložené žádosti, která je přílohou č. 7-111 zápisu, a pověřuje starostku obce Vřesina
sepsáním souhlasné odpovědi žadatelům s požadavkem na úklid prvků ke značení tras po závodě.
Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 0

10. Výběrové řízení na obnovu cest 2018 – fa Innova
Vzhledem k ukončení působnosti firmy, která v loňském roce žádala o dotační titul na obnovu místní
komunikace Společná, oslovila rada obce firmu Innova, která podala žádost o dotaci. Aby byly splněny
podmínky dotačního titulu při vypsání veřejné zakázky, chce obec po této firmě provedení tohoto zadávacího
řízení a požádala o předložení cenové nabídky. Ta je cenově srovnatelná s nabídkou firmy Garanta z loňského
roku.
111/909
Rada obce jednomyslně souhlasí s nabídkou firmy INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27857255 dle přílohy č. 8-111 ve výši 25 000 Kč bez DPH na vypsání
výběrového řízení k zajištění zhotovitele akce „Obnova místních komunikací ve Vřesině“ pro rok 2018
tak, aby byly splněny podmínky k získání dotace na obnovu asfaltového povrchu na ulici Msgr. Tomáška
a pověřuje starostku obce Jitku Kozelkovou vystavením objednávky.
11. Znalecké posudky na cenu nemovitostí – odkup pozemků místo provedení přeložky kanalizace
Rada obce na základě zadání Mgr. Kučery poptala odhadce nemovitostí ke stanovení cen nemovitostí – parc.č.
4/1 a parc. č. 3 k.ú. Vřesina u Bílovce. Do doby zasedání rady přišly dvě nabídky, které rada odsouhlasila, aby
byly odhady k dispozici na další zasedání zastupitelstva obce.
111/910
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Martiny Schulmeisterové,
Milíčova 1670/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 63334127 dle přílohy č. 10-111 ve výši 12.100
Kč vč. DPH na provedení znaleckých posudků dle zadání, které je přílohou č. 9-111 a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky.
111/911
Rada obce jednomyslně souhlasí s cenovou nabídkou Znaleckého ústavu Fakulty stavební,
VŠB-Tu Ostrava, L. Podéště 1875, Ostrava – Poruba, IČ: 61989100 dle přílohy č. 11-111 ve výši 18 150 Kč
vč. DPH na provedení znaleckých posudků dle zadání, které je přílohou č. 9-111 a pověřuje starostku
obce Jitku Kozelkovou vypsáním objednávky.
12. Projednání zadávacích podmínek zadávacího řízení stavby Zdravotního střediska
Rada obce projednala připomínky Komise pro rozvoj obce k podmínkám zadávacího řízení a navržené
smlouvě o dílo zaslané společností VIACONSULT. Zápis z jednání komise a jeho výstup je přílohou č. 12-111
zápisu.

Jitka Kozelková
starostka

Ing. Jiří Augustin
místostarosta

Zápis byl proveden dne 9. 3. 2018
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