OBEC VŘESINA

Zápis č. 17/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 25. 2. 2019

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. Konzultace se správcem rozpočtu – paní Janou Rašíkovou
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
3. Změna rozpisu rozpočtu
4. Smlouvy na práce v lesích
5. Vícepráce na rekonstrukci zdravotního střediska
6. Pozemky ve vlastnictví obce
7. Veřejné pohřebiště – dotčené orgány
8. Zahájení sběru použitých kuchyňských olejů
9. Žádost o dotaci taneční skupiny “RADOST”
10. Žádost o dotaci Divadla Vřesinských ochotníků “DiVoCH”
11. Veřejné zakázky na obecním webu
12. Opravy místních komnikací
13. Oprava ulice Důlní
14. Smlouva na dopravní obslužnost
15. Mikroregion Matice slezské
16. Třetí vlna kotlíkových dotací a “kotlíkové půjčky”
17. Senior taxi

1. Konzultace se správcem rozpočtu – paní Janou Rašíkovou
Paní Rašíková informovala radu o platných pravidlech z hlediska zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obecně o hospodaření obce. Platí, že před schválením
jakéhokoli výdaje je nezbytné ověřit u paní Rašíkové, zda jsou v rozpočtu peníze. Pokud ne, je nutné provést
rozpočtové opatření (může být součástí jedné schůze rady). Nedodržování tohoto principu je porušení
uvedeného zákona a je pravidelně předmětem kontroly dozorových orgánů. Bez usnesení.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Paní Rašíková předkládá radě návrh na rozpočtové opatření č. 3/2019 ve výši 83 388 Kč na straně
příjmů i výdajů, viz příloha 17/1.
17 / 204 Rada obce jednomyslně schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v celkové výši 83 388 Kč na
straně příjmů i výdajů.
3. Změna rozpisu rozpočtu

Paní Jana Rašíková předkládá radě obce změnu rozpisu rozpočtu, která upravuje položky rozpočtu na
§ 2292 a § 3392, viz příloha č. 17/2.
17 / 205 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce ± 72 000 Kč na § 2292 (dopravní
obslužnost), ± 10 000 Kč na § 2321 (odvádění odpadních vod) a ± 10 000 Kč na § 3392 (zájmová
činnost v kultuře).
4. Smlouvy na práce v lesích
Náš smluvní „odborný lesní hospodář - OLH“ pan Tomáš Šlonc zajistil 3 potenciální dodavatele
lesnických prací/služeb.
17 / 206 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby připravil návrhy smluv na
práce v lesích a předložil je radě obce ke schválení do 18. března 2019 včetně aktualizovaného
ceníku lesnických prací/činností.
17 / 207 Rada obce jednomyslně pověřuje pana Jiřího Augustina, aby v tomto volebním období
koordinoval spolupráci mezi obcí Vřesina, OLH a smluvními dodavateli lesnických prací.
5. Vícepráce na rekonstrukci zdravotního střediska
Starosta obce předkládá radě obecné informace o dalších vícepracích na zdravotním středisku. Paní
Jitka Štefková jako technický dozor investora upozorňuje na možné další rozpory mezi projektovou
dokumentací a rozpočtem. K dnešnímu dni není s dodavatelem stavby definitivně stanovena
cena/oprávněnost víceprací za měsíc únor. Starosta obce navrhuje informovat o situaci Ing. Martina Džanaje,
předsedu kontrolního výboru.
17 / 208 Rada obce jednomyslně pověřuje starostu obce, aby informoval o průběhu
výstavby/rekonstrukce zdravotního střediska předsedu KV Ing. Martina Džanaje a požádal ho o
případnou spolupráci při vyjednávání se zhotovitelem, projektantem stavby a TDI.
6. Pozemky ve vlastnictví obce
Pan Petr Lička provedl analýzu stavu využívání pozemků ve vlastnictví obce. Došel ke zjištění, že kromě
jiných nesrovnalostí je řada parcel vedena jako orná půda, přestože aktuálně mají tyto pozemky jiné využití.
Jedná se zejména o pozemky p.č. 597, 678, 692/9, 895/1, 2065/48, 2065/55, 2065/56 a 2065/60. Kromě toho
bylo u jedné parcely zjištěno neoprávněné využívání (p.č. 2065/48).
17 / 209 Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje pana Pavla Závadu, aby u dále uvedených pozemků v
majetku obce Vřesina, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, zajistil v katastru
nemovitostí převedení na takový druh pozemku, který odpovídá aktuální stavu, a zároveň
požádal příslušný orgán státní správy o vynětí uvedených pozemků ze zemědělského půdního
fondu. Jedná se o pozemky na těchto parcelních číslech v katastrálním území Vřesina u Bílovce:
p.č. 597, 678, 692/9, 895/1, 2065/48, 2065/55, 2065/56 a 2065/60.
17 / 210 Rada obce Vřesina jednomyslně pověřuje pana Pavla Závadu, aby zahájil jednání s paní
Houžvovou Martinou, trvalý pobyt ****, ve věci narovnání majetkoprávního vztahu ve věci
nelegálního záboru části pozemku 2065/48, který je v majetku obce Vřesina.
7. Veřejné pohřebiště – dotčené orgány
Starosta obce informuje radu obce o nezbytných krocích, které je žádoucí učinit před případným
nákupem pozemků na rozšíření hřbitova dle ÚP Vřesina. Podle §17 zákona 256/2001 Sb. - Zákon o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, potřebuje obec dále uvedené dokumenty. V případě negativních
stanovisek by bylo třeba se znovu zamyslet nad problematikou rozšíření hřbitova. Pro rozšíření hřbitova je
nutné ze zákona mít kladná stanoviska těchto institucí:
•
•

krajské hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví,
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MMO), který vydává stanovisko z hlediska

Zápis č. 17/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 25. 2. 2019,

strana 2

•
•

souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování,
vodoprávní úřad, který vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod (MMO odbor
ochrany ŽP).
výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek je k takovému způsobu
pohřbívání vhodný.

17 / 211 Rada obce jednomyslně rozhodla, že před případným nákupem pozemků p.č. 1753/111, 1753/112
a 1753/113 bude na těchto pozemcích proveden hydrogeologický průzkum se souhlasem
vlastníků s ohledem na podmínky §17 zákona 256/2001 Sb.
17 / 212 Rada obce pověřuje starostu obce, aby zajistil dodavatele hydrogeologického posudku pro
parcely určené v ÚP Vřesina pro rozšíření hřbitova, a vyžádal si stanovisko KHS k předmětným
pozemkům s ohledem na platnou legislativu o pohřebnictví.
17 / 213 Pan Petr Lička zajistí souhlasy vlastníků předmětných pozemků s hydrogeologickým průzkumem.
8. Zahájení sběru použitých kuchyňských olejů
OZO Ostrava s.r.o. ústy pana Chalupy sdělilo, jakým způsobem lze organizovat sběr použitých jedlých
olejů a tuků. Jediný - pro OZO akceptovatelný způsob - je předání oleje v uzavřené láhvi (PET nebo sklo) na
sběrném místě (hasičárna). Láhve se budou umísťovat do kontejneru, dodaného firmou OZO (viz příloha
17/3). Odvoz bude automaticky jednou za tři měsíce, nebo po naplnění na výzvu pracovníka obce. Pouze pro
jedlé oleje, ne pro minerální.
17 / 214 Rada obce rozhodla jednomyslně zahájit sběr jedlých olejů na sběrném místě za hasičskou
zbrojnicí v souladu s nabídkou společnosti OZO Ostrava s.r.o. od počátku sezony 2019 a pověřuje
starostu obce, aby obstaral dodání kontejneru a případné formální záležitosti nezbytné pro
zahájení této činnosti.
9. Žádost o dotaci taneční skupiny “RADOST”
17 / 215 Rada obce jednomyslně schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce ve výši 10 000 Kč mezi obcí Vřesina a taneční skupinou „RADOST“ bez právní
subjektivity, kterou zastupuje paní Jana Němcová, trvalý pobyt ****, a pověřuje starostu obce
Jiřího Kopeně jejím podpisem (příloha 17/4).
10. Žádost o dotaci Divadla Vřesinských ochotníků “DiVoCH”
17 / 216 Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve
výši 50 000 Kč mezi obcí Vřesina a spolkem Divadlo Vřesinských ochotníků, z.s., IČO: 04630084 a
pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně jejím podpisem (příloha 17/5).
HLASOVÁNÍ: 4 X ANO, 1 SE ZDRŽEL
11. Veřejné zakázky na obecním webu
Starosta upozorňuje členy rady, že výzvy na zakázky malého rozsahu by měly být na webu obce na
úřední desce – je tam od autora webové prezentace k tomuto účelu připravená záložka (zatím prázdná).
12. Opravy místních komnikací
Podle harmonogramu oprav místních komunikací v souladu s plánem rozvoje obce by se měly každý
rok opravit povrchy tří místních komunikací. Do oprav v roce 2020 jsou zařazeny tyto ulice: Třešňová, Na
Vyhlídce a Dolní (jsou v jedné lokalitě, nižší náklady na přepravu techniky).
17 / 217 Rada obce pověřuje jednomyslně místostarostu obce Pavla Pokorného, aby provedl veškeré
nezbytné kroky za účelem realizovat v roce 2020 opravu ulic Třešňová, Na Vyhlídce a Dolní,
včetně nezbytné komunikace s vlastníky nemovitostí a provozovateli sítí.
13. Oprava ulice Důlní
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Rada obce obdržela dotaz, podepsaný obyvateli z Důlní ulice, kteří si stěžují na špatný stav komunikace
a odvolávají se na sliby vedení obce z minulého volebního období. Rada obce nepřijala žádné rozhodnutí
speciálně k Důlní ulici. Pan místostarosta Pavel Pokorný provede místní šetření a předloží radě obce návrh
řešení.
14. Smlouva na dopravní obslužnost
Starosta obce informuje radu, že ve smlouvě s DPO a.s. je formální chyba. Nemá žádný dopad na cenu
ani plnění, DPO nežádá souhlas obce s opravou. Pouze nás informuje.
15. Mikroregion Matice slezské
Starosta informuje radu obce, že obdržel formální pozvánku pro obec ke vstupu do sdružení
Mikroregion Matice slezské. V případě vstupu bychom asi byli největší obcí, roční členský příspěvek by činil za
rok 2019 cca 67 tis. Kč. Stanovisko rady – zúčastnit se schůze, zjistit informace o potenciální užitečnosti
členství, ale vstup do svazku / sdružení zatím asi ne. Bez usnesení. Příloha 17/6.
16. Třetí vlna kotlíkových dotací a “kotlíkové půjčky”
Kromě aktuální výzvy na dotace na výměnu kotle (termín pro podání žádosti bude cca ½ dubna do ½
května) nabízí MŽP půjčku všem zájemcům, kteří nemají našetřeno na nákup (pořízení nového kotle musí
zájemce zaplatit ze svých, teprve následně dostane úhradu podpory od „kraje“).
Paní Jana Rašíková se zúčastnila vstupního školení, ze kterého vyplývá: obec má zjistit, kolik je zájemců
a o jakou formu podpory (kotel, tepelná čerpadla apod.). Na základě těchto informací má obec možnost
žádat „stát“ o peníze na půjčky. S jednotlivými zájemci pak OBEC bude uzavírat smlouvy o půjčce se všemi
průvodními jevy (suplování banky). Včetně případného vymáhání. Detaily v příloze č. 17/7. Zatím není jasné,
jak tento problém uchopit v situaci, kdy nemáme volnou kapacitu, máme starosti s vlastními záležitostmi.
17 / 218 Rada obce vzala na vědomí informace o „kotlíkové půjčce“ a pověřuje starostu obce, aby vyslal
na školení o poskytování „kotlíkových půjček“ zaměstnance obce pana Pavla Závadu se záměrem
ustanovit jej jako „kotlíkového specialistu“ ve smyslu výzvy na předmětné kotlíkové půjčky.
17. Senior taxi
Ing. Michal Král předkládá radě upravenou verzi výzvy na podání nabídky malého rozsahu na zakázku
„Senior taxi“. Viz příloha č. 17/8.
17 / 219 Rada obce jednomyslně schvaluje finální verzi „Výzvy na podání nabídky malého rozsahu na
zakázku Senior taxi“ včetně návrhu smlouvy a pověřuje Ing. Michala Krále, aby zajistil zveřejnění
na obecním webu a oslovil tři uchazeče písemně (emailem).

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 27. 02. 2019
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