OBEC VŘESINA

Zápis č. 24/2019 z jednání rady obce Vřesina dne 15. 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

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změna rozpisu rozpočtu 3/2019
Podpis smlouvy na nosič kontejnerů - Mitrenga
Nabídky na dotace na období 2019 až 2020
Žádost o pronájem nebytových prostor po MUDr. Matheislové
Smlova s MAS Opavsko na poskytování služeb "kotlíkového specialisty"
Informace o poskytování kurzu první pomoci dětem dne 13.5 2019 - kurz je určen rodičům dětí, ale i
široké veřejnosti
7. Zrcadlo na Břidličné
8. Bankomat v budově obecního úřadu
9. Strom z obecního lesa pro SDH Vřesina - "stavění máje" u Domu Zahrádkářů

1. Změna rozpisu rozpočtu 3/2019
Paní Rašíková předkládá radě obce ke schválení rozpis rozpočtu, viz příloha č 24-1.
24 / 293 Rada obce bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu obce č. 3/2019.
2. Podpis smlouvy na nosič kontejnerů - Mitrenga
Firma MITRENGA a.s. předkládá radě obce návrh smlouvy na dodávku traktorového nosiče kontejnerů
v souvislosti se schválenou změnou v nakládání s BRKO – viz usnesení rady obce 21 / 272, kde rada obce
rozhodla jednomyslně zakoupit nosič kontejnerů typ PORTÝR 3 výrobce WTC Písečná od autorizovaného dealera
Mitrenga, a.s., IČ 26234599, za částku 165 tis. Kč bez DPH. Příloha 24-2.
24 / 294 Rada obce schvaluje kupní smlouvu s firmou MITRENGA, a.s., Křivánky 745/18, 64200 Brno, IČ
26234599, kde předmětem kupní smlouvy je traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 3 za kupní cenu
199 650 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem této kupní smlouvy.
PRO 3x, PROTI 1 x, ZDRŽEL SE 1 x

3. Nabídky na dotace na období 2019 až 2020
Starosta obce předkládá radě obce aktualizaci harmonogramu z Operačního programu Životní prostředí
– nejdůležitější výzvy pro rok 2019 a 2020. Předvýběr proveden firmou INNOVA Int. s.r.o. Rada obce bere na
vědomí a k materiálu se vrátí. Příloha 24-3.
Bez usnesení.
4. Žádost o pronájem nebytových prostor po MUDr. Matheislové
Rada obce obdržela žádost o pronájem nebytových prostor po MUDr. Matheislové. Zájemkyně Karin
Benešová má záměr zřídit v uvedených prostorách kosmetické studio. Rada obce odloží rozhodnutí až po
prohlídce uvedených prostor. Podle požadavků pana Světlíka je akutní řešit sociální zázemí pracovníků údržby
obce. Příloha 24-4.
Bez usnesení.
5. Smlova s MAS Opavsko na poskytování služeb “kotlíkového specialisty”
Místní akční skupina MAS Opavsko předkládá návrh smlouvy „O poskytování poradenských služeb
specialisty na výměnu kotlů…“ v souladu s usnesením rady obce č. 19/242 a 243. Příloha 24-5.
24 / 295 Rada obce jednomyslně schvaluje smlouvu „O poskytování poradenských služeb specialisty na
výměnu kotlů v rámci tzv. kotlíkových půjček na výměnu kotlů SFŽP“ č. 2019_04_05 mezi obcí
Vřesina a MAS Opavsko, z.s., IČ 27023818 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
6. Informace o poskytování kurzu první pomoci dětem dne 13.5 2019 – kurz je určen rodičům dětí, ale
i široké veřejnosti
Rada obce obdržela informaci JSDH Vřesina o kurzu první pomoci dětem pro rodiče i širokou veřejnost
dne 13.5 2019, viz příloha č. 24-6. Rada obce bere na vědomí. Bez usnesení.
7. Zrcadlo na Břidličné
Občané z ulice Břidličné prostřednictvím obecního strážníka pana Petra Krahulce oslovili radu obce
s žádostí o umístění dopravního zrcadla na výjezdu z ulice Břidličné na Topolovou.
24 / 296 Rada obce jednomyslně rozhodla zajistit instalaci dopravního zrcadla na křižovatku místních
komunikací Břidličná a Topolová za účelem zvýšení bezpečnosti výjezdu z Břidličné ulice na
Topolovou a pověřuje místostarostu obce pana Pavla Pokorného, aby zajistil potřebnou
dokumentaci, souhlasy PČR a vlastní instalaci.
8. Bankomat v budově obecního úřadu
Pan Pavel Pokorný předkládá radě obce jedinou „částečně pozitivní“ nabídku na instalaci bankomatu od
FIO banky. Nabídka je podmíněná: při 850 výběrech a více bude provoz bankomatu bez finanční spoluúčasti
obce. Při nižším počtu výběrů bude obec hradit 30 Kč za každý „nevyužitý výběr“. Tedy rozdíl 850 – skutečný
počet výběrů. Např. při 750 výběrech za měsíc by obec doplatila (850 – 750) x 30 = 3 000 Kč. V první fázi chce
oblastní ředitel pan Ing. Miroslav Kolos pouze informaci, zda to je pro nás akceptovatelné a zda má v tomto
duchu nachystat smlouvu (ústně sdělil pan Pokorný). Příloha 24-7.
24 / 297 Rada obce rozhodla akceptovat nabídku FIO banky, a.s., a požádat o předložení návrhu smlouvy na
instalaci a provoz bankomatu v prostorách obecního úřadu. Definitivní rozhodnutí učiní rada obce
až po obdržení návrhu smlouvy.
PRO 4x, ZDRŽEL SE 1 x
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9. Strom z obecního lesa pro SDH Vřesina - „stavění máje“ u Domu Zahrádkářů
SDH Vřesina žádá radu obce o povolení pokácení stromu na „stavění máje“.
24 / 298 Rada obce jednomyslně souhlasí s žádostí SDH Vřesina o povolení skácení jednoho smrku pro účely
„stavění máje“ u Domu Zahrádkářů. Vhodný strom bude určen lesním hospodářem panem
Tomášem Šloncem.

Ing. Jiří Kopeň
starosta obce

Pavel Pokorný
místostarosta obce

Zápis byl proveden dne 24. dubna 2019
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