OBEC VŘESINA

Zápis č. 6 /2018 z jednání rady obce Vřesina dne 10. 12. 2018

Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin - účast od 16:51
Ing. Michal Král
Bc. Petr Lička

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. ČEZ přípojka, manželé Holasovi, stavba „Vřesina 48 NNk“
2. ČEZ přípojka – manželé Pyšovi, stavba “Vřesina 2065/138 NNk”, Břidličná ulice
3. ČEZ přípojka, paní Bc. Aneta Houdková a pan Petr Krajča, stavba “Vřesina 1611/4NNk” –
Hlubočická ulice
4. Schválení roční odměny ředitelky Základní školy a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové organizace
5. Modernizace školního hřiště.
6. Výběr obecního strážníka
7. Program 2. zasedání ZO
8. Směna pozemků potřebných na stavbu chodníku s panem Richardem Šimkem
9. Dotace pro Myslivecký spolek Vřesina z.s.
10. Senior taxi – reakce na změnu v ordinaci praktického lékaře
11. Návrh na vydání nařízení obce (vyhlášky) o rušení nočního klidu – předzahrádky

Zahájení 16:30…

1. ČEZ přípojka, manželé Holasovi, stavba „Vřesina 48 NNk“
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta žádá o souhlas se stavbou zemní
elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 48 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví manželů: Petr
Holas, ***, trvale bytem *** a Silvie Holasová, ***, trvale bytem ***. Stavba bude provedena protlakem dle
přiložené projektové dokumentace. Stavbou dojde k dotčení silničního pozemku místní komunikace ul. Selská
ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2123/5 k. ú. Vřesina u Bílovce, viz přiložený situační plán – příloha 6/1.
6 / 80 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky
„Vřesina 48 NNk“ pro pozemek parc. č. 48 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví manželů:
Petr Holas, ***, trvale bytem *** a Silvie Holasová, ***, trvale bytem ***, dle projektové
dokumentace vypracované firmou Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady v listopadu 2018, na základě plné moci, pro investora stavby ČEZ Distribuci, a.s., se
sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 (číslo výkresu IP-12-8023529-1) a to protlakem pod
komunikací.
6 / 81 Rada obce jednomyslně rozhodla
• zatížit silniční pozemek obce parc. č. 2123/5 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického
zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a údržbě podzemní
elektrické přípojky, dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Barteček,
projektantem Ing. Rostislavem Stallmachem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8;

služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,- Kč +
DPH/přípojku;
• uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní elektrické přípojky
a smlouvu o právu provést stavbu v pozemku obce parc. č. 2123/5 k. ú. Vřesina u Bílovce, dle
projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Barteček, projektantem Ing.
Rostislavem Stallmachem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady v listopadu 2018.
2. ČEZ přípojka – manželé Pyšovi, stavba “Vřesina 2065/138 NNk”, Břidličná ulice
Rada obce projednala žádost Investora stavby ČEZ Distribuce, a.s., který prostřednictvím projektanta
žádá o souhlas se stavbou zemní elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 2065/138 k. ú. Vřesina u Bílovce ve
společném vlastnictví manželů: Ing. Jiří Pyš, nar. 18.10.1970 a Vladimíra Pyšová, nar. 17.05.1972, oba trvalý
pobyt Ostravská 136, 747 64 Budišovice. Stavba bude provedena výkopem v zeleném pásu podél tělesa
komunikace dle přiložené projektové dokumentace. Stavbou dojde k dotčení silničního pozemku místní
komunikace ul. Břidličná ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2065/57 k. ú. Vřesina u Bílovce. Nedojde k
narušení asfaltového povrchu komunikace – viz příloha 6/2. Rada obce odložila rozhodnutí, dokud nedojde
k upřesnění detailů celé stavby rodinného domu. Zájmem obce je, aby prostor na parcele č. 2065/138, který
navazuje na místní komunikaci Břidličná na parcele č. 2065/57, vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, zůstal
nezastavěný pro účely možnosti budoucí výstavby prodloužení Břidličné ulice. Rada obce rozhodne ve věci
předmětné žádosti až po zajištění shora uvedené možnosti budoucí stavby „pokračování“ Břidličné ulice a
v tom smyslu bude předána informace manželům Pyšovým.
3. ČEZ přípojka, paní Bc. Aneta Houdková a pan Petr Krajča, stavba “Vřesina 1611/4NNk” –
Hlubočická ulice
Investor stavby ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím projektanta žádá o souhlas se stavbou zemní
elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 1611/4 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví majitelů: Bc.
Aneta Houdková, nar. 03.06.1990, a Petr Krajča, nar. 28.06.1982, oba trvalý pobyt Pustkovecká 28/90, 708 00
Ostrava. Stavba bude provedena překopem dle přiložené projektové dokumentace. Stavbou dojde k dotčení
silničního pozemku místní komunikace ul. Hlubočická ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2118/1 k. ú. Vřesina
u Bílovce. Příloha 6/3. (V 16:51 se dostavil Ing. Jiří Augustin).
6 / 82 Rada obce Vřesina jednomyslně souhlasí se stavbou a umístěním nové zemní kabelové přípojky
„Vřesina 1611/4 NNk“ pro pozemek parc. č. 1611/4 k. ú. Vřesina u Bílovce ve společném vlastnictví
majitelů: Bc. Aneta Houdková, nar. 03.06.1990, a Petr Krajča, nar. 28.06.1982, oba trvalý pobyt
Pustkovecká 28/90, 708 00 Ostrava, dle projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Martin
Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady v listopadu 2018, na základě plné moci,
pro investora stavby ČEZ Distribuci, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 (číslo
výkresu IP-12-8023738) a to překopem komunikace.
6 / 83 Rada obce Vřesina rozhodla jednomyslně
• zatížit silniční pozemek obce parc. č. 2118/1 k. ú. Vřesina u Bílovce, v délce dle geometrického
zaměření, služebností inženýrské sítě spočívající v umístění, provozování a údržbě podzemní
elektrické přípojky, dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Barteček,
projektantem Ing. Alešem Mončkou, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8;
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,- Kč +
DPH/přípojku;
• uzavřít se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – podzemní elektrické přípojky
a smlouvu o právu provést stavbu v pozemku obce parc. č. 2118/1 k. ú. Vřesina u Bílovce, dle
projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Martin Barteček, projektantem Ing. Alešem
Mončkou, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady v listopadu 2018.
4. Schválení roční odměny ředitelky Základní školy a Mateřské školy Vřesina, příspěvkové organizace
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Paní ředitelka Mgr. Lenka Skýbová předkládá radě obce informace o hospodaření školy a odměnách
zaměstnanců školy v tomto roce. Stanovení výše odměn zaměstnancům je její kompetence. Stanovení výše
odměny pro ředitelku je v kompetenci zřizovatele. Pro vyplacení odměny jsou v rozpočtu školy prostředky od
MSK. Poklady pro stanovení odměny jsou přílohou č. 6/4.
6 / 84 Rada obce schvaluje paní Mgr. Lence Skýbové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Vřesina,
příspěvkové organizace, odměnu ve výši 35 000 Kč.
Hlasování: 4 x ANO, 1 x se zdržel
5. Modernizace školního hřiště.
Paní ředitelka Mgr. Lenka Skýbová předkládá radě obce informace o stavu školního hřiště a tělocvičny.
Popis stávajícího stavu je v příloze č. 6/5. Jedná se o výtky z inspekce, z bezpečnostní prověrky a z revizních
zpráv jako závady, včetně toho, co pokládá ona sama za problematické. Současně předkládá informaci o
možnosti dotace z MMR v rámci Programu rozvoje venkova, výzva 1/2019/117D8210 a dotační titul
117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
6 / 85 Rada bere na vědomí informaci o technickém stavu sportovního areálu + tělocvičny při Základní
škole a Mateřské škole Vřesina, příspěvkové organizace.
6. Výběr obecního strážníka
Obec obdržela dvě nabídky na výzvu, zveřejněnou na úřední desce obce, k obsazení pozice obecního
strážníka. Rada obce přizvala k hodnocení pana Petra Krahulce, současného a jediného člena obecní Policie
Vřesina. Oba uchazeči – pan. Stanislav Drastich a Marcel Hruška, byli jednotlivě vyslechnuti a následně
proběhlo hlasování hodnotící komise. Komise rozhodla v poměru 4:2 ve prospěch pana Marcela Hrušky. Zápis
z průběhu výběrového řízení je přílohou č. 6/6 tohoto zápisu.
6 / 86 Rada obce rozhodla přijmout na pozici „strážníka obecní policie Vřesina“ pana Marcela Hrušku,
trvalý pobyt ***, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby se jmenovaným projednal možnosti
nástupu a podepsal pracovní smlouvu.
Hlasování: 3 x ANO, 2 x NE
7. Program 2. zasedání ZO
Starosta obce předkládá radě obce návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce Vřesina.
6 / 87 Rada obce schvaluje jednomyslně program 2. zasedání zastupitelstva obce Vřesina dne 19. 12. 2018
v následujícím znění:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Schválení rozpočtu na rok 2019
6. Rozpočtové opatření č. 13/2018
7. Schválení odměn neuvolněným zastupitelům obce s účinností od 1. 1. 2019
8. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou současně zastupiteli obce
9. Volba členů KV
10. Volba členů FV
11. Schválení stočného na r. 2019
12. Schválení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019 pro FC Vřesina z.s.
13. Schválení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vřesina na rok 2019 pro Kostelní
jednotu sv. Antonína Paduánského z.s.
14. Zpráva o činnosti JPO III/I Vřesina (JSDH)
15. Diskuse
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16. Závěr
8. Směna pozemků potřebných na stavbu chodníku s panem Richardem Šimkem
Pan Richard Šimek je vlastníkem pozemku p.č. 1140/3 v k.ú. Vřesina u Bílovce. Část tohoto pozemku,
přiléhající k ulici Osvobození, potřebuje obec kvůli výstavbě chodníku na hřiště. Pan Šimek byl osloven
starostou obce, za jakých podmínek je ochoten pozemek směnit (prodej pozemku pan Šimek již dříve
odmítnul). Jmenovaný projevil ochotu jednat o směně pouze za část přilehlého pozemku p.č. 1140/2 v k.ú.
Vřesina u Bílovce, který je ve vlastnictví obce Vřesina, viz příloha č. 6/7.
6 / 88 Rada obce pověřuje jednomyslně starostu obce, aby zahájil s panem Richardem Šimkem,
vlastníkem pozemku p.č. 1140/3 v k.ú. Vřesina u Bílovce, jednání o možnostech a parametrech
případné směny uvedeného pozemku za část pozemku 1140/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce, který je ve
vlastnictví obce Vřesina.
9. Dotace pro Myslivecký spolek Vřesina z.s.
Radě obce se předkládá žádost Mysliveckého spolku Vřesina, z.s., o „účelovou neinvestiční dotaci z
rozpočtu obce Vřesina“ na rok 2019 ve výši 40 000 Kč. Žádost je přílohou č. 6/8.
6 / 89 Rada obce rozhodla jednomyslně udělit „Účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce Vřesina“ na
rok 2019 ve výši 40 000 Kč Mysliveckému spolku Vřesina, z.s., IČ 48808661, a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
10. Senior taxi – reakce na změnu v ordinaci praktického lékaře
S ohledem na skutečnost, že MUDr. Gabriela Matheislová, praktická lékařka provozující dlouhodobě
praxi praktického lékaře ve Vřesině, ukončila svoji činnost (bez vědomí vedení obce) a prodala svou praxi,
která byla vedena jako s.r.o., projednala rada vzniklý výpadek lékařské péče.
6 / 90 Rada obce rozhodla jednomyslně v souladu se svým programovým prohlášením urychleně
nabídnout občanům Vřesiny v seniorském věku službu, která je známá pod názvem „senior taxi“.
Rada obce pověřuje člena rady obce Ing. Michala Krále, aby zpracoval návrh podmínek, parametrů
této služby a případného provozovatele a předložil radě obce ke schválení.
11. Návrh na vydání nařízení obce (vyhlášky) o rušení nočního klidu – předzahrádky
Pan Ing. Martin Džanaj předkládá radě obce návrh na vydání nařízení obce (vyhlášky) o rušení nočního
klidu, namířené konkrétně proti provozu předzahrádek u restaurací – viz příloha 6/9.
6 / 91 Rada návrh projednala návrh Obecně závazné vyhlášky o „omezení prodeje a poskytování služeb
v restauračních předzahrádkách“ a rozhodla nezařadit tento návrh do programu 2. zasedání ZO dne
19. 12. 2019.
Hlasování 4 x ANO, 1 x NE

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 13. 12. 2018
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