OBEC VŘESINA

Zápis č. 3 /2018 z jednání rady obce Vřesina dne 19. 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.
17.

Zrcadlo na křižovatce Zahradní a Hlubočická
OVaK – řešení na další období
Rozpočet obce na rok 2019
Žádost o vydání souhlasu se stavbou technického zázemí a ČOV u tenisových kurtů
Výběr dodavatele plotu kolem nového úseku kanalizace
Člen školské rady za zřizovatele
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem: “Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro
účely zdravotního střediska”
Zveřejnění záměru na nájem ve zdravotním středisku - zubní ordinace
Žádost o pediatra na “Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR - SPLDD” a Českou lékařskou komoru
Kulturní komise
Organizace akce Vánoční strom
Vysazení “Vánočního stromu”
ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří - žádost o dar
Informace o vybraných pokutách – radar
Nabídka licencí ESET na další rok
Likvidace bioodpadu na území obce
Kamerový systém pro parkoviště u mateřské školy

1. Zrcadlo na křižovatce Zahradní a Hlubočická
Radě obce byla tlumočena žádost občanů, aby byla vybavena zrcadlem křižovatka ulic Zahradní a
Hlubočická. Při výjezdu ze Zahradní je velmi špatný rozhled. Rada se již zabývala problematikou aktualizace
pasportu komunikací a je v plánu na příští rok. Nic nám nebrání instalovat toto zrcadlo už letos, i když se dá
očekávat, že v budoucnu bude zapotřebí více takových úprav na místních komunikacích.
3 / 41 Rada obce rozhodla jednomyslně instalovat na křižovatce ulic Hlubočická a Zahradní zrcadlo, aby
byl zajištěn bezpečnější výjezd z ulice Zahradní na Hlubočickou. Instalace zrcadla bude realizována
v souladu s platnými normami a po schválení policií ČR. Rada obce pověřuje místostarostu pana
Pokorného, aby zajistil zpracování dokumentace a potřebná povolení a následně zajistil instalaci
zrcadla v uvedené lokalitě.

2. OVaK – řešení na další období
Starosta obce informoval radu o vývoji jednání s OVaK, a.s. ohledně změny smluvních vztahů.
Místopředseda představenstva Ing. Petr Konečný dle svého slibu konzultoval situaci v obci Vřesina s novým
GŘ a máme přislíbeno, že nás OVaK, a.s., vybídne k jednání a snad nabídne novou smlouvu podle starých
pravidel. Tedy týdenní měření. Případné podmínky OVaK nebyly sděleny. Bez usnesení.
3. Rozpočet obce na rok 2019
Rada obce projednala návrh investic obce na rok 2019. Seznam investičních akcí je uveden v příloze č.
3/1 tohoto zápisu. Tento seznam bude zapracován do běžného rozpočtu obce na rok 2019. Rada si je vědoma
velkého rozsahu investic a náročnosti na koordinaci. Přistupuje k uvedenému seznamu jako maximalistické
verzi, pokud by se vše dařilo dle plánu. Zbývající část rozpočtu bude vypracována dle běžných pravidel a
budou do něj zahrnuty požadavky ZŠ a MŠ Vřesina, JSDH, knihovny atd. Finální verze kompletního rozpočtu
bude zveřejněna na úřední desce obce tak, aby mohl být rozpočet projednán/schválen na 2. zasedání ZO dne
19. 12. 2018, tedy nejpozději do konce listopadu 2018 (citace zákona: Návrh rozpočtu musí být nejméně po
dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce zveřejněn vhodným způsobem a ve
vhodném rozsahu na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce).
Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech
a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby).
3 / 42 Rada obce schvaluje jednomyslně návrh rozpočtu na rok 2019 a pověřuje starostu obce, aby vyzval
předsedy finančního a kontrolního výboru k projednání. Rada obce pověřuje starostu obce, aby
svolal neformální pracovní schůzku zastupitelů a seznámil je s návrhem rozpočtu před 2. zasedáním
ZO. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce obce v souladu se Zákonem o obcích
nejpozději v pondělí 3. prosince 2018.
4. Žádost o vydání souhlasu se stavbou technického zázemí a ČOV u tenisových kurtů
Pan Marcel Vajda, starosta DTJ Vřesina, předkládá radě obce Žádost o vydání souhlasu se stavbou
technického zázemí a ČOV u tenisových kurtů na pozemcích p.č. 1131/2 a 1110/1, které jsou v majetku obce
a DTJ Vřesina je vůči obci v pozici oprávněného z věcného břemene. Rozsah stavby je uveden v příloze č. 3/2
zápisu. Součástí stavby je také nádrž na dešťovou vodu, čistírna odpadních vod a související kanalizace.
Součástí žádosti je plná moc, která je přílohou č. 3/3 tohoto zápisu.
3 / 43 Rada obce jednomyslně vyhovuje Žádosti o vydání souhlasu se stavbou technického zázemí a ČOV
u tenisových kurtů na pozemcích obce p.č. 1131/2 a 1110/1, vše v k.ú. Vřesina u Bílovce, a
současně pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně podpisem plné moci pro paní Martinu Šoustalovou,
trvalý pobyt ***, ***, kde předmětem plné moci je jednání a veškeré úkony vůči příslušným
úřadům ve věci vyřízení změny užívání dešťové kanalizace a změny povolení nakládání s odpadními
vodami v areálu sportoviště DTJ Vřesina.
5. Výběr dodavatele plotu kolem nového úseku kanalizace
Po realizaci přeložky kanalizace v souladu s projektem "Přeložka kanalizace Vřesina" byl navržen plot,
který bude oddělovat pozemek p.č. 4/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce v majetku rodiny *** (***., ***., ***, ***,
všichni bytem ***) od pozemku obce 4/2 v k.ú. Vřesina u Bílovce v majetku obce. Plot v délce 45 m bude
instalován tak, aby nezasahoval do pozemku rodiny ***. Radě obce byly předloženy tři nabídky. Kopie vítězné
nabídky je přílohou č. 3/4 zápisu.
3 / 44 Rada obce rozhodla objednat dodávku a instalaci plotu pro oddělení pozemku obce p.č. 4/2 v k.ú.
Vřesina u Bílovce od pozemku ve vlastnictví rodiny *** p.č. 4/1 v k.ú. Vřesina u Bílovce od firmy
České ploty, s.r.o., IČ 24317217, pobočka Ostrava, za nejnižší nabídkovou cenu 46 631 Kč včetně
DPH a pověřuje místostarostu obce pana Pavla Pokorného vystavením objednávky, koordinací a
převzetím hotové stavby.
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6. Člen školské rady za zřizovatele
Ředitelka školy Mgr. Lenka Skýbová informuje radu obce, že ve školské radě se uvolnilo místo po panu
Petru Martiníkovi.
3 / 45 Rada obce jednomyslně rozhodla, že novým členem školské komise při ZŠ a MŠ Vřesina,
příspěvkové organizace, za zřizovatele bude Ing. Michal Král.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem: “Rekonstrukce objektu č.p. 646 ve Vřesině pro
účely zdravotního střediska”
Z jednání se stavebním dozorem, zhotovitelem a obcí za účasti právníka vyplynuly tyto termíny:
•
•
•

V termínu 15.2. 2018 – bude vnitřní stavba kompletní, funkční a bez nedodělků tak, aby
mohlo být zahájeno stěhování/instalace ordinace zubního lékaře. Budou hotové fasády na
severní a západní straně (směr od parcely 293/1 a od ul. Malá Strana);
Přejímka bude probíhat postupně od 1.2. 2019.
Celkové dokončení fasád bude realizováno po vyschnutí stavby na hladinu vlhkosti stěn dle
technologických požadavků – vlhkost bude sledovat Zhotovitel i stavební dozor. Dokončení
stavby/fasády bude zahájeno do 5 dnů od výzvy ze strany Objednatele (stavebního dozoru) a
bude dokončeno do 3 týdnů od výzvy.

Tyto parametry budou uvedeny v Dodatku č.2, který připraví Mgr. Petr Kučera. Bez usnesení.
8. Zveřejnění záměru na nájem ve zdravotním středisku - zubní ordinace
Starosta obce projednal se zájemcem o provozování ordinace zubního lékaře náležitosti, které musí být
splněny ve vztahu ke Krajskému úřadu MSK (Ing. Ulmannová Lucie, 595 622 659) a zdravotním pojišťovnám.
Z uvedeného vyplynula nutnost mít doklad o tom, že je zajištěn provoz ordinace na nové adrese. Aby mohl
být smluvní vztah uzavřen, je obec povinna zveřejnit „záměr pronájmu“. Návrh záměru předkládá Mgr. Petr
Kučera. Záměr je přílohou č. 3/5 zápisu.
3 / 46 Rada obce rozhodla jednomyslně zveřejnit na úřední desce obce záměr pronájmu ordinace zubního
lékaře ve zdravotním středisku, jehož dokončení se dle smlouvy o dílo předpokládá v 1. čtvrtletí
roku 2019 a pověřuje starostu obce, aby zajistil zveřejnění záměru na úřední desce obce.
9. Žádost o pediatra na “Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR - SPLDD” a Českou lékařskou
komoru
Pracovnice Odboru zdravotnictví MSK Ing. Lucie Ulmannová doporučuje oslovit Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost a lékařskou komoru s žádostí o obsazení ordinace „praktického lékaře pro děti a
mládež“ v budoucím zdravotním středisku.
3 / 47 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby oslovil “Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost ČR - SPLDD” a Českou lékařskou komoru s žádostí o obsazení ordinace
„praktického lékaře pro děti a mládež“ v budoucím zdravotním středisku.
10. Kulturní komise
Rada obce obdržela nabídky/koncepci práce kulturní komise od dvou oslovených zájemkyň – paní
Michaely Kovalské a Ivety Lagonikasové. Třetí oslovená Mgr. Marie Šupalová tuto nabídku odmítla. Rada
obce projednala předložené návrhy a rozhodla:
3 / 48 Rada obce jmenuje kulturní komisi ve složení: předsedkyně komise paní Iveta Lagonikasová,
členové komise Mgr. Daniela Pernicová, Mgr. Tomáš Bjaček a Lenka Pokorná.
HLASOVÁNÍ: 3 x ANO, 2 x NE
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11. Organizace akce Vánoční strom
Akci organizuje škola, obec spolupracuje prostřednictvím kulturní komise. Vedení obce do organizace
programu nebude zasahovat. Styčným důstojníkem je místostarosta obce pan Pavel Pokorný. Bez usnesení.
12. Vysazení “Vánočního stromu”
Původní stromy, které byly každoročně ozdobeny, bylo nutné pokácet v loňském roce s ohledem na
zdravotní stav. Rada zvážila možnost vysazení nového stromu, který by sloužil tomuto účelu. Pan Jiří Augustin
podal informaci, že v lesní okrasné školce v Oldřišově (okres Opava) ještě mají vhodné vzrostlé jehličnany.
K dispozici je stříbrný smrk a kavkazská jedle. Doporučena je jedle, neboť smrky jsou mnohem choulostivější
na sucho a škůdce. Rada bere rovněž na vědomí, že dle informací od pana Marcela Vajdy, zastupitele a
zaměstnance ČEZu, byl společností ČEZ poskytnut obci Vřesina dar ve výši 20 000 Kč, který by měl sloužit
k tomuto účelu.
3 / 49 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby objednal a obstaral dopravu
„vánočního stromu“ jedle kavkazské velikosti 4,5 – 5 m z nabídky Okrasné školky Oldřišov. Jedle
bude umístěna/zasazena ve středu budoucího kruhového objezdu, který se bude budovat v rámci
dílčí části projektu „Přestavba tělocvičny ZŠ na multifunkční centrum“.
3 / 50 Rada obce jednomyslně pověřuje místostarostu obce pana Pavla Pokorného koordinací veškerých
činností, spojených s výsadbou a nazdobení jedle na akci „Vánoční strom“.
13. ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří - žádost o dar
Obec obdržela žádost o dar na podporu provozu „Záchranné stanice“ v Bartošovicích. Žádost je
přílohou č. 3/6 zápisu.
3 / 51 Rada obce jednomyslně rozhodla poskytnout žadateli ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a
Dům přírody Poodří v Bartošovicích, IČ: 47657901, dar ve výši 3 000 Kč.
14. Informace o vybraných pokutách – radar
Obecní strážník poskytl radě informace o vybraných pokutách za překročení rychlosti v měsíci
listopadu. Vřesina – 1 300 Kč, Klimkovice – 4 300 Kč. Celkem 5 600 Kč. Bez usnesení.
15. Nabídka licencí ESET na další rok
Firma Warnet. Cz s.r.o., která se smluvně stará o výpočetní techniku v majetku obce, předkládá
nabídku na obnovení licencí antivirového programu ESET. Nabídka licencí je přílohou č. 3/7 zápisu.
3 / 52 Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku licencí antivirového programu ESET pro 8 počítačů
v majetku obce od firmy Warnet.cz s.r.o., IČ 26870932, za cenu 4 460 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce Jiřího Kopeně, aby zajistil obnovu licencí na všech počítačích.
16. Likvidace bioodpadu na území obce
Rada obce pozvala na schůzi paní Libuši Kudelovou, vlastníka a provozovatelku kompostárny v prostoru
bývalého hnojiště a projednala s ní možnosti spolupráce v oblasti svozu a likvidace bioodpadu. Jednání budou
pokračovat.
3 / 53 Rada obce jednomyslně rozhodla pokračovat v aktivitách, směřujících k likvidaci bioodpadu včetně
nepovolených skládek bioodpadu na území obce (zejména ulice Topolová, Osvobození,
K Vodojemu) a pověřuje Bc. Petra Ličku, člena rady obce, aby dále vedl jednání s paní Libuší
Kudelovou o možnosti likvidace bioodpadu v kompostárně v prostorách bývalého hnojiště a
předložil radě technicko-ekonomickou rozvahu.
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17. Kamerový systém pro parkoviště u mateřské školy.
Rada obce reaguje na fakt, že během prvních dnů po otevření nového parkoviště u MŠ došlo k jeho
výraznému poškození zatím neznámým pachatelem a požádala firmu Warnet.cz s.r.o., IČ 26870932, aby radě
předložila nabídku na instalaci kamer v dané lokalitě. Firma Warnet.cz s.r.o. již dodala několik kamerových
systémů, které jsou provozovány obcí, a proto rada nepokládá za účelné oslovovat jiné potenciální
dodavatele. Nabídka kamerového systému je přílohou č. 3/8 zápisu.
3 / 54 Rada obce rozhodla jednomyslně přijmout nabídku firmy Warnet.cz s.r.o., IČ 26870932, na instalaci
kamerového systému v prostoru parkoviště u mateřské školky (včetně parkoviště u knihovny) za
cenu 17 267 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby objednal vybraný kamerový
systém včetně instalace.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 21. 11. 2018
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