OBEC VŘESINA

Zápis č. 23/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 8. 4. 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

Schůze rady zahájena v 16:00 na školním hřišti za účasti ředitelky ZŠ a pana Jiřího Jílka. Pan Augustin se
dostavil na 17:00. V 18:00 se dostavil pan Marek Philipp, zástupce paní Beaty Philipp jako jediného uchazeče
o zakázku Senior taxi.

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Podpis smlouvy na službu Senior taxi
Informování veřejnosti o zahájení služby Senior taxi
Konzultace úpravy školní zahrady - nabídka pana Jiřího Jílka
Nákup kontejnerů na BRKO
Informování veřejnosti o změných v oblasti shromažďování a likvidaci biologicky roložitelného
odpadu (BRKO)
6. Schválení vítězného uchazeče o zakázku malého rozsahu "Oprava a rekonstrukce komunikací…"
7. Aktualizace programu 4. zasedání ZO dne 17. dubna 2019
8. Kontrola usnesení rady obce za období od 1. 11. 2018 do konce března 2019.

1. Podpis smlouvy na službu Senior taxi
Schůze se zúčastnil pan Marek Philipp, předložil opravenou podepsanou smlouvu na službu „senior
taxi“. Paní Beata Philipp je vítězným uchazečem o tuto zakázku, v původním návrhu smlouvy byly formální
chyby. Smlouva je přílohou 23-1.
23 / 287 Rada obce jednomyslně schvaluje opravenou smlouvu na službu „Senior taxi“ s paní Beatou
Philipp, IČ 74638823, trvalý pobyt Darkovice, Údolní 375/21 a pověřuje starostu obce Jiřího
Kopeně jejím podpisem.
2. Informování veřejnosti o zahájení služby Senior taxi
23 / 288 Rada pověřuje Ing. Michala Krále, aby zpracoval informativní materiál pro občany Vřesiny o
zahájení služby Senior taxi tak, aby občané věděli, jaké kroky mají podniknout, jaké doklady
předložit obci apod. Materiál bude zpracován formou letáku do příštího (dubnového) vydání
Vřesinských novin. Leták bude rovněž k dispozici ke stažení na obecním webu.
3. Konzultace úpravy školní zahrady – nabídka pana Jiřího Jílka
Rada obce se sešla s ředitelkou ZŠ a MŠ paní Lenkou Skýbovou a panem Jiřím Jílkem, aby si ujasnila
rozsah a provedení úprav v souladu s usnesením rady obce č. 22/278 – práce v areálu školy. Rada

akceptovala vysvětlení a řešení pana Jílka. Bez usnesení.
4. Nákup kontejnerů na BRKO
Rada obce v souvislosti se změnami v systému sběru, svozu a likvidace odpadů BRKO schválila
zakoupení nosiče kontejnerů (usnesení 21/272). Dalším krokem je nákup vhodných kontejnerů. Typy
kontejnerů byly již prověřeny panem Petrem Ličkou.
23 / 289 Rada obce pověřuje jednomyslně pana Petra Ličku, aby oslovil výrobce (dodavatele) kontejnerů,
které budou kompatibilní s nosičem kontejnerů PORTÝR 3, výrobce Mitrenga, a.s., a předložil
radě obce vhodné nabídky.
5. Informování veřejnosti o změných v oblasti shromažďování a likvidaci biologicky roložitelného
odpadu (BRKO)
23 / 290 Rada obce v souvislosti se změnami v systému sběru, svozu a likvidace odpadů BRKO pověřila
pana Petra Ličku, aby předložil koncepci „marketingové kampaně“ s cílem dosáhnout maximální
informovanosti veřejnosti o novém systému. Bude rovněž zopakováno vytištění informačního
letáku v dubnovém vydání Vřesinských novin.
6. Schválení vítězného uchazeče o zakázku malého rozsahu “Oprava a rekonstrukce komunikací…”
Radě obce je předložen protokol o otevírání obálek s nabídkami na zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce místních komunikací Křížová, Prostorná a Slepá v obci Vřesina“. Obec obdržela jedinou
nabídku. Nabídka splňuje požadavky zákona i potřeby obce, s ohledem na jedinou nabídku nebylo provedeno
hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií. Komise navrhuje tuto nabídku akceptovat a s vítězným
uchazečem podepsat smlouvu dílo. Příloha 23-2.
23 / 291 Rada obce jednomyslně schvaluje rozhodnutí výběrové komise na zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce místních komunikací Křížová, Prostorná a Slepá v obci Vřesina“, kde vítězným
(jediným) uchazečem je firma KARETA s.r.o., Bruntál, Krnovská 1877/51, IČ 62360213 s
nabídkovou cenou 4 057 724 Kč bez DPH, a pověřuje starostu obce Jiřího Kopeně, aby s tímto
vítězným uchazečem podepsal smlouvu o dílo.
7. Aktualizace programu 4. zasedání ZO dne 17. dubna 2019
Starosta obce předkládá aktualizaci programu 4. zasedání ZO, viz příloha 23-3.
23 / 292 Rada obce jednomyslně schvaluje aktualizovaný program 4. zasedání ZO dne 17. dubna 2019.
8. Kontrola usnesení rady obce za období od 1. 11. 2018 do konce března 2019.
Starosta obce předkládá radě obce výpis usnesení rady obce za uvedené období. Rada konstatuje, že
usnesení jsou až na výjimky průběžně plněna. U několika usnesení je plnění pouze dílčí. U těchto sporných
usnesení byly projednány příčiny a další postup.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 12. dubna 2019
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