OBEC VŘESINA

Zápis č. 2/2018 z jednání rady obce Vřesina dne 12. 11. 2018
Přítomni:

Ing. Jiří Kopeň
Pavel Pokorný
Ing. Jiří Augustin
Ing. Michal Král
Bc. Petr Lička

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola úkolů z předchozí schůze rady
Informace ke smlouvě OVaK
Info o bioodpadu – OZO
Schválení Smlouvy s MSK o příspěvku na dopravní obslužnost
Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území obce
Vřesina hromadnou dopravou společností DPO, a.s. - se statutárním městem Ostravou
Dodatek ke smlouvě o dílo na Zdravotní středisko
Schválení výzvy na obsazení pozice asistentky starosty
Schválení výzvy na obsazení pozice obecního strážníka
Řešení auta obecního strážníka po dopravní nehodě
Dokončení VŘ na projektanta kanalizace
Dokončení projektu na přechod pro chodce na ulici Hlavní v prostoru autobusové zastávky
Jmenování kulturní komise
Povodňová komise
Žádost o kácení 1 ks borovice na parcele 2125/9 (parkoviště u hřbitova)
Uspořádání obecního plesu
Myšlenka odkoupení restaurace Na Růžku včetně pozemků

1. Kontrola úkolů z předchozí schůze rady
Starosta informoval radu, že firma Kelcom International nabídla stejnou servisní smlouvu, jako obci na
servis EZS v budově úřadu, také ZŠ a MŠ Vřesina pro jejich objekty. S ohledem na pravomoci ředitelky ZŠ a MŠ
Vřesina je na jejím rozhodnutí, zda si servis zajistí stejným způsobem.
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Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb mezi obcí Vřesina a
firmou KELCOM International OSTRAVA, spol. s r.o., IČ 47666234, a pověřuje starostu obce jejím
podpisem. Předmětem smlouvy je údržba EZS v budově úřadu na ulici Hlavní 24 s paušální cenou
2 900 Kč ročně + případné náklady na odstranění poruch.
2. Informace ke smlouvě OVaK

Starosta obce informoval radu obce o nových skutečnostech s ohledem na návrh nové smlouvy s OVaK.
Zejména rozhovor s místopředsedou představenstva panem Ing. Petrem Konečným, který přislíbil – nezávazně
– podporu našeho požadavku zachovat stávající způsob měření s podmínkou, že by v nové dohodě byla
„rozumná“ lhůta, dokdy obec provede opatření a bude schopná přejít na kontinuální měření. Úkoly a pověření
pro starostu trvají.

3. Info o bioodpadu – OZO
Starosta předkládá radě obce informaci o rozhovoru s panem Petrem Chalupou, vedoucím Provozovny
1, OZO Ostrava. V příštím roce nás žádné převratné změny v oblasti likvidace odpadů nečekají. Rada obce
projednala možnosti likvidace „biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků“ na území obce. Pan Lička
navrhuje řešení pořízení nezbytné techniky do majetku obce (nosič kontejnerů + 4 kontejnery) se záměrem
umístit tyto kontejnery v lokalitách, kde občané „upřednostňují“ odložení bioodpadu na okraji lesních porostů
v obci, než by ho dopravili do kontejneru v technickém dvoře. Kritická místa jsou zejména horní konec ulice
Topolové (pozemek LČR) a parcela 2095/32 za vodojemem (kromě jiných), která je v majetku obce a je na ní
nepovolené „hnojiště“ a skládka nejen bioodpadu.
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Rada obce jednomyslně rozhodla zařadit požadavek na zakoupení techniky na lepší likvidaci
„biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků“ na území obce v rozsahu nosič kontejnerů
za traktor + 4 ks kontejnerů do návrhu rozpočtu na rok 2019. Nosič i kontejnery budou zvoleny
dle technických parametrů obecního traktoru. K nákupu dojde po vyhodnocení ekonomické
výhodnosti navrhovaného režimu.
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Rada obce jednomyslně pověřuje Bc. Petra Ličku, aby v součinnosti se starostou obce vyhodnotil
možnosti řešení likvidace „biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků“ na území obce
porovnáním provozních nákladů ve stávajícím režimu a v novém režimu se zohledněním ročního
nárůstu objemu po likvidaci černých skládek. Předpokládá se spolupráce s provozovatelem
kompostárny paní Libuší Kudelovou. Výsledek předloží radě obce k posouzení
možnosti/výhodnosti změny režimu.
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Rada obce jednomyslně pověřuje Bc. Petra Ličku ověřením možnosti získání dotace na pořízení
techniky dle usnesení 2/22.
4. Schválení Smlouvy s MSK o příspěvku na dopravní obslužnost

Starosta obce se zúčastnil společného jednání o dopravní obslužnosti v oblasti Bílovecko na krajském
úřadě. Předkládá radě informace o nových podmínkách. Od 9.6. 2019 bude dopravu zajišťovat konsorcium
TRANSDEV na základě soutěže organizované MSK. Doprava bude zajištěna nízkopodlažními (80% vozů)
klimatizovanými (100%) autobusy značky SOR, placení bude možno kreditní/debetní kartou. Počínaje 9.12.
2018 až do 8.6. 2019 bude tzv. přechodné období, které bude pokryto společností ARRIVA. Pro toto období je
nezbytné schválit smlouvu s MSK o příspěvku na dopravní obslužnost. Ke stávající lince 679 přibude s účinností
od 9. 12. 2018 linka 676, která bude jezdit na trase Ostrava Poruba, Studentská – Klimkovice, Hýlov, Sanatoria.
Linka 630 (Nový Jičín) již v novém jízdním řádu není. Návrh smlouvy je přílohou 2/1 zápisu.
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Rada obce jednomyslně schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Bílovecko - na přechodné období od 9. 12. 2018 do 8. 6. 2019 ve výši 71 204 Kč a pověřuje starostu
obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
5. Schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území
obce Vřesina hromadnou dopravou společností DPO, a.s. - se statutárním městem Ostravou

Obec Vřesina obdržela návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti na území obce Vřesina hromadnou dopravou společností DPO, a.s. Trvání smlouvy je na dobu
určitou po dobu 4 let od 1.1.2019 do 31.12. 2024. Výše finančního příspěvku na rok 2019 činí dle předběžného
odhadu 279 317 Kč. Finanční příspěvek slouží k pokrytí prokazatelné ztráty provozovatele na tramvajové lince
č. 5. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2/2 zápisu, nové jízdní řády jsou v příloze č. 2/3.
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Rada obce schvaluje smlouvu se statutárním městem Ostravou „O poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území obce Vřesina hromadnou dopravou
společností DPO, a.s.“, na období 2019 až 2024, kde předpokládaná výše finančního příspěvku
činí 279 317 Kč a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem této smlouvy.
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6. Dodatek ke smlouvě o dílo na Zdravotní středisko
Na kontrolním dni dne 8. 11. 2018 byl zhotovitelem stavby obci předán návrh dodatku č. 2, kde kromě
víceprací je navržen termín dokončení stavby k 28.2.- 2019 vnitřní část objektu a k 31. 5. 2019 vnější část a
okolí stavby.
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Rada obce jednomyslně rozhodla, že návrh dodatku č. 2. smlouvy mezi „Společností THERM+HSS
pro rekonstrukci ve Vřesině“, ve kterém je kromě víceprací a navýšení ceny také navržen nový
termín dokončení celé stavby na 31. 5. 2019, je pro obec neakceptovatelný. Rada obce pověřuje
starostu obce, aby svolal jednání za přítomnosti zhotovitele, stavebního dozoru a právníka na
půdě obecního úřadu v co nejkratším termínu.
7. Schválení výzvy na obsazení pozice asistentky starosty
Výzva je přílohou č. 2/4.
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Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na obsazení pracovní pozice asistentky starosty a
pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy na úřední desce obce Vřesina v papírové i elektronické
podobě a zveřejněním výzvy také na úředních deskách/vývěskách sousedních obcí.
8. Schválení výzvy na obsazení pozice obecního strážníka
Výzva je přílohou č. 2/5.
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Rada obce jednomyslně schvaluje výzvu na obsazení pracovní pozice obecního strážníka a
pověřuje starostu obce zveřejněním výzvy na úřední desce obce Vřesina v papírové i elektronické
podobě a zveřejněním výzvy také na úředních deskách/vývěskách sousedních obcí.
9. Řešení auta obecního strážníka po dopravní nehodě

Rada projednala osud služebního vozidla obecní policie po dopravní nehodě. Stav je hraniční, avšak ještě
opravitelný. Auto je možné opravit za peníze pojišťovny, mohlo by to být do dvou týdnů. Má najeto pouze cca
90 000 km, takže se dá předpokládat, že motor je O.K. Vrak bychom prodali se ztrátou, opravené auto určitě
lépe. Pokud by se rada rozhodla pořídit nový vůz, může tuto věc řešit následně. Lze předpokládat, že nový vůz
požadovaných vlastností nelze koupit dříve, než v horizontu 1 – 2 měsíců. S ohledem na uvedené skutečnosti
rada přijala tato usnesení:
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Rada obce jednomyslně rozhodla zajistit opravu havarovaného vozidla Škoda Fabia obecní policie
Vřesina po dopravní nehodě. Oprava vozidla bude provedena do jeho obvyklé ceny, která bude
určena pojišťovnou. Servis provádějící opravu nesmí tuto COB překročit.
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Rada obce jednomyslně rozhodla zveřejnit poptávku na nové vozidlo. Požadované parametry
poptávaného vozidla jsou uvedeny v příloze zápisu. Poptávka bude v souladu s platnou směrnicí
pro zadávání zakázek malého rozsahu. Bude zveřejněna na úřední desce obce a rozeslána
prodejnám automobilů v okolí s výjimkou luxusních značek.

2 / 32

Rada obce pověřuje místostarostu obce Pavla Pokorného, aby zpracoval poptávku dle
dohodnutých parametrů a zajistil zveřejnění.
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Rozhodnutí o nákupu nového vozidla pro obecní policii rada odkládá až po vyhodnocení nabídky
nových vozů.
10. Dokončení VŘ na projektanta kanalizace

Na základě usnesení rady 1/4 z minulého týdne byly doplněny a prověřeny reference nejlevnějšího
uchazeče Ing. Milana Hamšíka na straně investorů i stavebních firem, které podle jeho projektů stavby
realizovaly. Byla mezi nimi i špatná reference, ale obecně se zdá být bez problémů a s dlouholetými
zkušenostmi s obdobným rozsahem zakázek. Rozhodnutí je v kompetenci rady, přesto byla jmenována komise
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v čele s Ing. Martinem Džanajem, předsedou KV. Komise/rada obce vybrala uchazeče s nejnižší cenou Ing.
Milana Hamšíka.
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Rada obce rozhodla jednomyslně, že projekt „Dostavba a rekonstrukce kanalizace v obci Vřesina“
v souladu s výzvou na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2018/6 zadá uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou panu Ing. Milanu Hamšíkovi, Na Rozcestí 691/30, Moravany, PSČ 664 48, IČ
12170674. Nabídnutá cena činí 448 000 Kč. Rada obce pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně
podpisem smlouvy o dílo.
11. Dokončení projektu na přechod pro chodce na ulici Hlavní v prostoru autobusové zastávky

Pan místostarosta Pavel Pokorný dodá do příští rady podklady pro projednání v radě s ohledem na to,
že projekt již byl rozpracován panem Jiřím Taláškem v předchozím období.
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Rada obce rozhodla jednomyslně, že projekt na přechod pro chodce na ulici Hlavní v prostoru
autobusové zastávky zařadí do rozpočtu na rok 2019 a s ohledem na rozpracovanost pověří
dokončením projektu Ing. Jiřího Taláška, Mokré Lazce, Hájová 108. Současně pověřuje
místostarostu obce, aby na příští schůzi rady předložil informace o stávajícím stavu projektu.
12. Jmenování kulturní komise

Původně navrhovaná paní Jana Zavadilová nepřijala funkci v kulturní komisi s ohledem na rodičovské
povinnosti. Potenciálními uchazeči o vedení komise jsou Marie Šupalová a Iveta Lagonikasová.
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Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby oslovil potenciální uchazeče o funkci
předsedy komise Marii Šupalovou, Ivetu Lagonikasovvou a Mgr. Michaelu Kovalskou s tím, že
uchazečky předloží v písemné podobě stručnou koncepci práce komise na toto volební období a
návrh dalších členů komise tak, aby byla zajištěn funkčnost komise po celé volební období
s podmínkou, že alespoň jeden člen komise musí být součástí pedagogického sboru v ZŠ a MŠ
Vřesina.
13. Povodňová komise
Rada obce rozhodla o jmenování/modifikaci povodňové komise. Se všemi členy byla účast konzultována.
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Rada obce jmenuje jednomyslně novou povodňovou komisi obce Vřesina v následujícím složení:
Ing. Jiří Kopeň
předseda 734 168 164
Pavel Pokorný
člen
608 848 701
Ing. Martin Jaroš
člen
603 424 068
Marcel Vajda
člen
724 580 965
Petr Krahulec
člen
724 255 125
Ing. Jiří Augustin
člen
776 238 484
Stanislav Drastich
člen
775 142 799
14. Žádost o kácení 1 ks borovice na parcele 2125/9 (parkoviště u hřbitova)

Na pozemku ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2125/9 k. ú. Vřesina u Bílovce (parkoviště pod hřbitovem
na ulici Mešnická) rostou 3 ks borovice lesní (Pinus sylvestris). Vzrostlý strom rostoucí ve skupině tří borovic
má obvod kmene 173 cm. Je silně nakloněn směrem nad parkoviště. Kůra v těsné blízkosti u země vykazuje
stopy postupujícího náklonu. U paty stromu směrem náklonu se tlakem kmene bortí a odlupuje, na opačné
straně se borka trhá. Je evidentní, že pád stromu je pouze otázkou času. V loňském roce byl strom
z bezpečnostních důvodů ořezán, přesto se nadále naklání. Pádem stromu samotného může dojít k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu, majetku a zdraví osob.
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Rada obce Vřesina jednomyslně rozhodla podat žádost o povolení skácení 1 ks borovice lesní
(Pinus sylvestris) na pozemku ve vlastnictví obce Vřesina parc. č. 2125/9 k. ú. Vřesina u Bílovce
(parkoviště pod hřbitovem na ulici Mešnická).
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TERMÍN: Neprodleně
15. Uspořádání obecního plesu
Starosta obce předkládá radě obce myšlenku obnovit tradici obecních plesů v Domě zahrádkářů.
Poslední obecní ples v roce 2015 skončil neslavně. Starosta provedl rezervaci v termínu 9. 2. 2019. Není jisté,
jestli se podaří - s ohledem na pokročilé datum – zajistit živou hudbu.
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Rada obce rozhodla pokusit se uspořádat obecní ples v Domě zahrádkářů v termínu 9. 2. 2018. a
pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby podniknul kroky nezbytné k realizaci, zejména zajištění
přiměřené živé hudby a „kulturní vložky“.
HLASOVÁNÍ: 4 PRO, 1 SE ZDRŽEL
16. Myšlenka odkoupení restaurace Na Růžku včetně pozemků

Starosta obce předkládá radě návrh na postup řešení okružní křižovatky. Po jednání starosty s projekční
firmou je zřejmé, že rozpracovaný a nedokončený projekt by sice zajistil křižovatku funkční z pohledu norem a
požadavků na průjezd různých typů vozidel, nicméně by byl docela nehezkou a problematickou stavbou
zejména z pozice chodců. Projekční firma byla zastoupená Ing. Diehelem. Z jednání vyplynul závěr, že optimální
řešení neexistuje, pokud bude do kritického prostoru zasahovat stavba restaurace Na Růžku. Pan Diehel rovněž
tlumočil nabídku ředitele společnosti Hruška, spol. s r.o., Ing. Pavla Hruzíka, že by uvedená společnost byla
ochotna legitimní formou přispět částkou 2,5 mil. Kč na odkup objektu včetně pozemku parcelní číslo 715 v k.ú.
Vřesina u Bílovce. S vědomím složitosti a citlivosti celé záležitosti rada obce rozhodla následovně:
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Rada obce pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby ověřil u vlastníků restaurace Na Růžku
ochotu jednat o možnostech a případných podmínkách prodeje uvedené nemovitosti obci
Vřesina.
HLASOVÁNÍ: 3 PRO, 2 SE ZDRŽELI

Ing. Jiří Kopeň

Pavel Pokorný

starosta

místostarosta

Zápis proveden 14. 11. 2018
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