OBEC VŘESINA

Zápis č. 12/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 24. 1. 2019

Přítomni:

Omluven:

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

starosta obce
místostarosta obce
člen rady
člen rady
člen rady

Návrh programu:
1. Rozšíření čekárny v ZS – stavební úprava
2. Prezentace provedení interiéru čekáren a chodeb zdravotního střediska
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „REKONSTRUKCE OBJEKTU č. p. 646 VE VŘESINĚ PRO
ÚČELY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA“

1. Rozšíření čekárny v ZS – stavební úprava
Starosta předkládá radě obce návrh na rozšíření čekárny pro pacienty praktického lékaře, kde místnost
3.1 se rozšíří o 500 mm na úkor místností 2.10 a částečně místnosti 2.8. Vzniknou dvě „niky“, každá v šíři cca
2 000 mm, pro umístění dvou lavic pro pacienty.
12 / 161 Rada obce rozhodla jednomyslně dodatečně schválit změnu projektu a rozšířit prostor čekárny
pro pacienty praktického lékaře dle návrhu projektanta Ing. Himlara tak, že místnost 3.1 se
rozšíří o 500 mm na úkor místností 2.10 a částečně místnosti 2.8 a vzniknou dvě „niky“ o délce
2 050 mm a 2 070 mm dle přílohy č. 12/1.
2. Prezentace provedení interiéru čekáren a chodeb zdravotního střediska
Rada obce pověřila starostu obce, aby nechal zpracovat návrh interiéru s tím, aby byl interiér přívětivý
k pacientům a barevně zajímavý a harmonický v souladu s exteriérem. Výsledek práce přišel jako host
odprezentovat pan Matyáš Tichý, syn autorky návrhu s jejím pověřením. Představil návrh interiéru
společných prostor – čekáren a chodeb, přičemž v návrhu již bylo použito prostorové řešení (předpokládané),
uvedené v usnesení 12/161. Návrh se týká barevného a materiálového řešení. Starosta obce předložil členům
rady rovněž text, který mu připravila autorka designu, aby vysvětlila své postupy při návrhu interiéru –
příloha 12/2. Sama autorka se ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit.
12 / 162 Rada obce rozhodla jednomyslně akceptovat návrh interiéru dle návrhu paní Pavlíny Tiché, viz
příloha č. 12/3, a pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci se stavebním dozorem – Ing. Jitkou
Štefkovou – zajistil dopracování návrhu do stavu, aby ke dni 31. ledna 2019 byly veškeré
podklady kompletně předány zhotoviteli stavby v souladu s Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dle
usnesení 12/163.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „REKONSTRUKCE OBJEKTU č. p. 646 VE VŘESINĚ PRO
ÚČELY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA“
Starosta předkládá radě obce návrh Dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi obcí Vřesina a zhotovitelem
rekonstrukce zdravotního střediska firmou „THERM+HSS pro rekonstrukci ve Vřesině“. Smlouva pokrývá
zejména vícepráce, provedené Zhotovitelem již v roce 2018, práce jsou odsouhlasené Objednatelem i
stavebním dozorem Objednatele. Předmětný dodatek je zpracován právními zástupci obou smluvních stran,
viz příloha 12/3, komentář Mgr. Petr Kučery je v příloze č. 12/4.
12 / 163 Rada obce Vřesina schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „REKONSTRUKCE
OBJEKTU č. p. 646 VE VŘESINĚ PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA“, č. smlouvy objednatele:
SOD/2018/ZS, č. smlouvy zhotovitele: 118 238, mezi obcí Vřesina a společností s názvem
„THERM+HSS pro rekonstrukci ve Vřesině“ a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ: 3 X schvaluje, 1 se zdržel

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 24. 01. 2019
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